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Magában foglalja a' Disznók ' Természethistorias
ját , Gazdaságos tenyésztése modját , gondviselé
sét, malaczaiknak felnevelését , könnyű 's kevés
be kerülő , és hamarjában való hizlalás modjait;
minden betegségeiknek miegesmérését , is azoka
nak külömbféle
és legbizonyosabb Orvoslása
mudjait : végre a ' Disznóknak hasznos voltokat,
és azok ' húsainak , 's mindennemű részeinek leg
gazdaságosabb , és legjobb haszonvételét.

Sok Értelmes , 's Gyakorlott Gazdáknak , és Orvosoknak
tapasztalásokkal tellyes munkáikból öszve szerkeztetett , és
A Magyar Gazdák', Gazdaaszszonyok', és Disznó .
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Használni akartam , ha ezen munkámal czélomat el értem ;
meg vagyok jutalmazva.
Linghy.
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B é v'ę z et és.

A ' disznó , mellyet szokás szerént annyira
megvetünk ,

egy a ' leghasznosabb házi álla
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tok közzül , és haszonvételére nézve a szar
vas marháknál , és juhoknál valóban nem
alább való . A' disznóhús külömbféle formá
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az

alacsony sorsú embereknél is nagy becs

ben

tartatik ,

és

alig

vagyon

ollyan

melly a' nélkül ellehetne: · A ' disznó
jobb

ízű

eledeleket

formában

a' Nagyok '

ház ,
a ’ leg

szolgáltotja külömbféle
asztalára ; magába pe

dig a' legalább való eledellel : a ' konyhabeli
hulladékkal ,
mi, şütői ,

megelégszik ;
zásáig

's mosadékkal,

és

a' kerti , mal

téjgazdaságbeli maradékokkal
tápláló eledele legjobb

is kevésbe kerül ;

azonban a '

meghi
húsa ,

szalonnája , zsírja , és a ' hája még is jó áron
kell el .
szereti a

A'

földkerekségén minden

ember

disznóhúst , 's a ' Hentesek , és Sza
1*

3

kácsok

által

abból

készítendő

külömbféle

eledeleket ; csak a ' Zsidók , és Mahomedánu
sok
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ELSŐ

FEJEZET.

A' Disznóknak Természet - Historiája.

A' disznónak különösen erős szaga vagyon , és csak
nem mindent megevő állat. A' Kocza (eme , göme)
disznó minden hasadtt körmű állatok között legtöb
bet fiadzik. A' disznónak a ’ más házi állatoktól egé
szen megkülönböztető részei vagynak , fogai , agyarai,
szőre , bőre , és lábai által egészen megkülönbözteti
magát. Amerikában , a ' hová Europábói vitettek által
a ' disznók , többnyire elfajulnak . Cubában többel ,
mint még annyival nagyobbra nőlnek , mint az Euró-,
pai eredeţi fajok. Cubognában pedig féļ arasztnyi
hosszú körmű csuda külömbséggé fajulnak - el. A' Chi
naiaknak rövidebb lábok van , és feldomborodott há
tok , serte nélhűl. Svéd , és Magyar Országban bő
séggel találtatnak hasíttatlan körmű külömbségei a '
Disznóknak , melly már a régiek előtt is esméretes
volt , valamint a három körmük is , és közönségesen
ezen házi állatok között az elfajulásnak munkás okai
miatt majd még több , és távolabb való hasonfajai is
találtatnak , mint az embereknek minden legtökéllete
sebb házi állatjai között is .
A ' disznónak órra csonka , kiálló , mozogható.
Előfogai felyül négy öszveállók , alól hat kiállók ( a?
legtöbbeknek ) . Agyarai felyúl kettő, hoszszabbak ,
alól szinte kettő , kinyúlók. A háta sertés , a ’ farką
szőrös.

A disznóknak eddig hat fajai esméretesek :
a.) A szarvazott disznó (sus babyrossa) ; a' ne
vét onnan kapta , mivel két vágó fogai a felső áll
kapczából felkanyarodnak a' kaponyája felé , karéj for
inában , annyira , hogy két szaryhoz hasonlítanak.
Tartozkodása’ helye hajdan a' Molukkai szige
tekben , és imittamott Afrikában.
A vízben lakik ,
derekasan úszik , és búvárkodik egyik szigetről a ' má
sikra. Nehéz meghatározni , mire valók légyenek fel
ső állának csudálatos agyarai .
b .) A pérzsma disznó (sus tapassus) ; azért ne
veztetik úgy , mivel a' farkcsikjánál valamelly ikrás
hús (inirigy) vagyon , a ' melly pézsmaszagú.
Déli Amerikának melegebb vidékein tanyázik ,
legfellyebb 60 fontot nyom , sokkal tisztább , mint
a ' mi disznaink ; de valamint ezek is , gyökerekkel ,
apró állatokkal, és főképpen kigyókkal él. Húsa meg
ehető , és jó ízű , de ha inegölettetik , azonnal kikell
metszeni pézsmás mirigyét; különben a húsa is sza
gos lesz .
c . ) A Guineai disznó ( sus porcus ) belső déli
Afrikáhan , Guineában , és Madagaskárban . Ez rette
netes vad állat , irtóztató termetű , nagy husa fejü ,
egy arasztnyi széles orrú ; nagy szemölcses húsos rész
van a szeme alatt.
d . ) Az Africai disznó ( sus africanus).
e .) Az Ethiópiai disznó (sus ethiopicus).
Ezen utóbbi fajok lakhelyeiktől vették neveze
teiket.
f .) A közönséges disznó ( sus scrofa ).
Mind ezen fajok közzül az Afrikai disznó legfőbb ,
figyelmet érdeniel , mivel különös jó ízű hűsa van.
Az Ethiopiai disznó is megérdemlené , hogy Hazánk
ban esméretesebb lenne , mivel a' legmelegebb tájék
a ' Hazája, 's mivel a ' közönséges disznóval párosodik ,
és ha megszelídíttetik , mind azon eledeleket megeszi ,
a ' mellyeket az Europai disznók,
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A mi közönséges disznóink a vad disznótól szár
mazik , hátának eleje sertével erősen bé van nőlve ,
és a' farka is szőrös ; vagyon 4. metsző foga a' felső ,
és hat hasonló az alsó állkapczájában , hat agyarai
mind a két felől , nellyek közzül a ' két erősebbek
felyül kiállanak a szájából. A ' vad disznó , a' melly
ból ezen faj származott , csak az erdőkben lakik ; ki
állja a hideget , és meleget , de a' meleget még is
nagyobb mértékben , mint a hideget ; és azért talál
kozik ez csak a ' meleg és mérséklett, ég alatt ; a' hi
degben pedig nem , mert már az Éjszaknak 45- dik
foka alatt nem találtatik .
A' vaddisznónak hoszszabb orra van , és kapo
nyájának rendszerént más formája , rövidebb felálló
füle , nagyobb agyarai , mint a ' házi disznónak. Sza
lonnája sincs , és görvélyſérge sohasincsen , 's inajd
mindenkor feketés szürke színű . A' mi vad disznainik ' ,
rendszerént feketék , és ha tökélletesen inegnőltek ,
két mázsától fogva hat mázsát is nyomnak. A' vad
disznónak görgés ideje November' végével , vagy De
cember elején kezdődik , és több hetekig tart , a?
kannak ( ártány) hágása egyneh :íny percz alatt megtör
ténik ; a' nőstény (göbe) négy hónapig hasás , és mi
kor a' inalaczozás’ ideje közelít , a ' legsűrűbb , és va
donabb részeit keresi - fel az erdőnek , ottan alınot ké
szít , a' mellynek közepében meg malaczozik, 's rend
szerént 4 vagy 6 malacza van , mellyek , világosbarna
színűek , de egynehány hónap múlva feketére változ
nak . A ' vaddisznók seregenként tanyáznak , a' mellyek
öregekből , inalaczokból, 's két , harmadfél eszten
dős südőkből állanak , azok pedig , a' mellyek 5 esz
tendőnél idősebbek , inár nem adják magokat a' tár
saságba , hanern az erdőnek legvadabb részét bújják ,
és magánosságban élnek .
A ' vaddisznóknak , valamint a háziaknak is , na
gyon finom szagló tehetsége vagyon , ' s ugyan azért
ezeket némelly helyeken , mint a ' gombász ebeket ,
megtanítják gombászni. A hallása , és látása is rend

kívül éles', de szeme' állása miatt akadályoztatik a'
hátranézésben , s ugyan azért, ha kergettetik, soha
sem fut egyenesen , hanem majd egy , majd más rész
re ; és ha megtámodtatik , egyenesen fejjel fordul el
lenségének.
A’ disznónak érzékenysége a ’ külső részén igen
çsekély , is ugyanazért , kiváltképpen ha nagyon
meg hízik , az egerek , és patkányok lyukakat rágnak
szalonnájába , a ' nélkül hogy azt a disznó megérezué.
A' vaddisznó egy a legvadabb , és legveszedelmesebb
állatok közzül , 's agyaraival , a' mint Barbariában
némellykor tapasztaltatott , az Oroszlán ellen is elég
gé tudja magát oltalmazni, 's röfögő , és süvöltó vad

hangja által , mellyet viaskodása közben tesz , az
egész sereget öszvehívja . Malaczait meg lehet szeli
díteni .
Előadván el képpen rövideden a disznóknak Ter .
mészet-Historiáját általjában , ezentúl csak
a közönséges' szeléd disznókról
fogok értekezni , a' mellyek különbféle környülállás
şakhoz képpest mind nagyságokra , mind termetüknek
formájára , és színökre nézve különböznek egymástól
Nagy disznók ollyan Tartományokban találtatnak,
a' hol azok mocsáros legelőkkel felváltott tölgy és hükkerdőkben bőv eleséget találnak , 's a' hol az
égally elegendő kedvező , hogy az esztendőnek na
gyobb részét a' szabad ég alatt tölthessék . Ottan pe
dig kicsinyek a' disznók , a' hol száraz legelőken kell
eledelt keresniek, vagy a hol az égally durva, hogy
az esztendőnek csak csekély részében tartózkodhatnak
a ' szabad ég alatt. Igy vagyon a' dolog mind a' vad ;
mind pedig a házi disznókkal. Nagy disznók vagy
nak a' nyugoti, és éjszaki néinet Országnak lapályos
Tartományaiban , részszerént Lengyel Országban , va
lamint Hazánkban , és alsó Styriában is, ahol a'
gyenge égallyban igen bő eledelt találnak. A száraz,
erdőtlen , sík Tartományokban mindenütt kicsiny disza
nók vagynak.
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Némely Disznóknak hosszú , nyúlánk ; másoknak
pedig rövid teste van ; lábaik majd igen rövidek
majd meg egy kevéssé hoszszabbak ; némellyeknek a
fülei "fel felé állanak , másoké lecsüggenek ; testeik,
nek színo külömbféle , a' nélkül , hogy mind ezen kü
lömbségek bizonyos fajt jelentenének : mert gyakran
találtatnak keverve . Vagynak fejér, veres, fekete disz
nók , a' mellyek hoszszúk , és szint ollyan színűek
mint a' mellyeknek rövid testé van : úgy szinte a' füz
lek csüggése sincs mindenkor a ' test többi részeinek
valamelly bizonyos formájával öszyeköttetve,
Csak a ' borzas, gyapjú formára kondorodott szőr
ről lehet a ’ félvad ; az egyenes szálú sima szőrről
pedig a' nemesített fajt megesmérni. A' Magyar - Ors
szági disznóknak némelly része, úgy szinte a ' Boszniai ,
és Moldvai disznóknak is , mellyek a’ Bécsi és más
külföldi vásárokra hajt tnak , kondor szőrűk , 's rö
vid , gömbölyű testűk ; és ámbár sok bajjal , 's fogyat
kozással öszvekapcsolt hoszszú útat tesznek, még is a ’
külföldieknek minden várakozása felett kövérek ; ha
nem a húsok vastag rostú , és kevesebbé jó ízű .
A ' Chinai disznó a közönséges disznónak csak
elfajzása , melly fekete, rövid lábú, poczakos , de kis
sebb , mint a' mienk , ' s aż által külömbözteti - meg
magát, hogy szelídebb , különösen nagyon szaporo
dik , és könnyen hízik . Angliában bőven találtotnak
Chinai disznók , Néinet-Országban ritkábban. De nem
tudunk ollyan öszvehasonlító probatételeket , amel
lyek által pontosan bé volna bizonyítva , hogy ezen
fajnak nagyobb haszna volna , mint a' mi jobb ſajtą
disznainknak
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MÁSODIK

FEJEZET .

A ’ Disznók' tenyésztéséről .

Minekelőtte erről bővebben értekeznék , 's az arra
szolgáló Rendszabásokról szóllanék, szükségesnek tar
tottam aynak külömbféle modjait előadni.
A’ Disznótenyésztés vad-, félvad-, és házilenyész
tésre osztatik - fel.
A disznótenyésztés akkor neveztetik vadnak , ha

a' disznók egész esztendőt által magokra hagyattat
nak , és csak annyiban őriztetnek , hogy el ne téved
jenek , vagy elne hajtassanak. Déli Magyar Ország
ban , Bosniában , és Serviában vagynak ollyan nyájak,
mellyek nyáron által a' legelőn táplálják inagokat ,
öszszel pedig a ' tölgy erdőkb on olly bőv eledelt ta
lálnak , hogy télig tökélletesen meghíznak. Soha sem
jönnek ólban , és egész seregenként kell azokat el
hajtani. -- Hazánkban ezen tenyésztés módja nagyobb
részént meg -szünt.
Félvadnak azon disznótenyésztést nevezzük , a '
hol a' disznók nyáron által ugyan legeltetnek ; hanem
télen békerített , 's részszerént béfedezett helyen táp
láltatnak , a’hol ezen állatok több csapatokra vagy
nak elválasztva, és nem szaporithatnak kényük sze
rént. A disznótenyésytésnek ezen módja leginkább Ha
zánkban gyakoroltatik . Ezen nagy Országnak nagy
kiterjedésű puszta sikságain igen jelesen tenyészik a ?
disznó , 's inivel annak nevelése a ' Tulajdonosnak inin
dég kevés költségébe kerül; tehát elborítják barınaik
kal a ' határos Német Tartományok' Vásárjait , s ez
az oka , hogy Német Országban a' disznótenyésztés a
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haszon helyett gyakorta kárral jár , minthogy ők nem
adhatják azokat a Magyar Országiakkal egy áron .
A’ házidisznó tenyésztés az , mikor ' a' disznók ,
mint saját haszonra fordítandó állatok , a' házi gaz
daság körül neveltetnek.
Már inost térjünk által azon Rendszabásokra , a '
mellyekre a ' Disznótenyésztésnél figyelmezni -kell.
Hogy egészséges , és jó disznóink legyenek , jól
cselekszünk , ha a' jobb állatokat egymással pároztat
juk. Ugyan azért szükséges , hogy a tenyésztésből
mind azon állatok kirekesztessenek , a ' mellyek a' te
nyésztésre megkivántatott tulajdonságokkal nem bír
nak . Ez alatt érjük. 1. ) a testalkatot. A széles há
tú , és derekú hosszú disznók leghosszabb szalonna
oldalakat szolgáltatnak. Ezen disznók legjobban is
inegkövérednek , húsok a legroszszabb hizlalás mel
lett is jó ízű , jól híznak , 's ugyanazért legtöbb jöve
delmet hajtanak. 2. ) A’ hízó tehetséget. Ámbár né
melly állatok a' hízásra vagynak határozva, és jó ele
delt kapnak , melly által nás állatok hamar meg is
kövérednek , mindazonáltal mégis soványak maradnak ,
vagy nein lesznek ollyan kövérek, a' mint méltán vár
hotnók ; nellynek okáért jobb azokat eladni , vagy
tenyésztésre fordítani. 3. ) A jófajúságot. A ' tenyész
emberek , se saját malaczaik eránt
tő disznók se az
az emberek
gonoszok ne legyenek ; mert ha az embereket megtá
modják , és saját malaczaikat megeszik ; tehát azonnal
el kell azokat távoztatni. Ugyan azért ezeket nem
kell tovább tenyésztésre használni , hanem meg kell
hizlalni , vagy pedig azonnal megölni. Az illyen go
nosz disznók által már sok szerencsétlenség történt ,
és számos példáink vagynak , hogy általok a ' bölcsőben fekvő gyermekek meg csonkíttattak , és megétet
tek , mellynek okért a mezei - gazdáknak különösen
vigyáznia kell , hogy az illen állat lakószobájokba ne
jusson , mellyben rendszerént magok vagynak a gyer
mekek, méglen Szülőik mezei foglalatosságaikat végzik ,
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Tenyésztő kandisznóknak a legnagyobbakat, lege
erősebheket , és legjobb alkotásúakat kell választani
a' tavaszi malaczozásból , a' mellyek általjában erős
Az illyen Kandisznó a ' leg,
disznóktól származnak .
közelebb jövő esztendőnek őszén jó foganattal hasz
náltathatik tenyésztésre. Minazonáltal gyakran meg
történik , hogy már előbb használtatik a' végre, a ' mi
nem is megvető , ha a ' vén kan inég a ' nyájnál ma
rad , minthogy ez amaztat gyámolítja munkájában . Az
illyen kan 6—8 esztendeig tellyesítheti kötelességét,
mivel nemző tehetsége craknem kimeríthetetlen . De
ininthogy a kandisznó korosodásával igen nagy lesz ,
és a ' fiatal nőstény tenyésztő disznókra nehézzé válik,
's a ' későbbi esztendőkben gazdaságos haszonvételre
hasznosan nem fordíttathatik , mivel a húsa ízetlen
né , és keményé válik ; tehát rendszerént már 6 esz
tendős korában megölettetik. Sok gazdák a tenyész,
tő kandisznót nem tartják tovább 3 esztendőnél , an
nakutánna kiheréltetik , meghizlalják , 's eladják ,
vagy megölik ,
Sok tenyésztő kandisznóval vele született a ' ka
jánság. Ha a fiatal kan foglalatossága alatt a ' yé
nekhez közel esik ; tehát megtámadják , és inegharap
ják egymást. Sőt néha az illyen vén kan boszszúságá
ból a malaczokat is üldözi , 's azokat megharagja.
Ugyanazért jó az illyen gonosz állatoknak agyarait le
fűrészelni , vagy le ráspolni. Igy a kandisznó meg ,
fosztatván fegyverétől , félénk lesz , és nem támad
meg többé. Mindazonáltal legjobb az illyen gonosz
kannak a’ helyét más alkalmatossal kipótolni.
A ’ kandisznónak tenyésztő tehetségéről legkön
nyebben meggyőződünk az által , ha az általa meghá
gott nőstény disznóknak nagyobb része tenyészővé
lett , ' s azok şok malaczot hoznak a világra .
A’ tenyésztő nyőstény is különös figyelmet érde
mel , mivel általa sokat nyerhet a mezei gazda.
Tenyésztő nősténynek is a legnagyobb , és leg
erősebbeket kell

választani,

a ' jótenyésző disznónak -

1
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tavaszi malaczozásából , 's ezeket is csak a következő
esztendőnek őszén kell tenyésztésre alkalmaztatni , igy
lehet azután jó , és erős maradékra is számot tartani.
A ' magdisznó a' malaczozás után való első ho
napokban még vezérli malaczait ; de mihelyest ismét
görgött , a’mi gyakran már az első négy hetekben
inegtörténik , 's ha azután a' kanhoz bocsájtatott, te
hát már nem gondol úgy malaczaival , mellyek már
most természetüktől ösztönöztetve , a vályúhoz , és
legelőhez szoknak.
Ha a' disznó Marcziusban kanzik , tehát Junius
ban ismét malaczozhatik , melly nalaczok még őszig
felnőlnek , és ha jó fajták , tavaszkor süđők gyanánt
eladattathatnak ; minthogy ezeknek leggyengébb , és
legjol b ízű húsok vagyon .
Ha a' disznó Octoberben vagy Novemben meghá
gattatik , tehát a következő esztendőnek Januarius,
vagy Februarius hónapjában malaczozik -meg. Mint
hogy a malaczok 5-7 hétig az annyok mellett szok
tak hagyattatni, tehát igen alkalmasan az ólban kaps
hatják eledelüket, 's későbben a' legelőre hajtathat
nak. Mindazonáltal még is jó , ha oda még annyaik
által vezéreltetnek . Azomban , ha igen fiatal korok
ban , és rosz időben hajtatnak oda , tehát néha elsat
nyúlnak, kiváltképpen ha az ólban igen szűken adatik
nékiek az eledel .
Javasolhatni, hogy a magdisznót nem kell őt esze
tendősnél tovább tenyésztésre használni , ámbár még
sok esztendőkig bír tenyésztő tehetséggel ; mert ké
sőbhen igen losz lesz a' húsa , és roszszúl kel - el .
Legjobb az illyen disznót kiheréltetni , és meghizlal
tatni, ' s annakutánna vagy a gazdaságnál felhasznál
ni , vagy pedig eladni . Ha a' disznók nem leréltet
nek- ki előbb , tehát nem jól híznak , mivel szünte
len görögnek , 's nemi ösztönök ki nem elégíttetvén ,
nem esznek 9 's dühösségekben az ólnak , vagy hidas
uak ajtót, és oldalait öszvezúzzák .
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Vaguak ollyan disznók is , a' mellyek tenyésznek
ugyan , de csak egy vagy két malaczot hoznak a' vi
lágra ; ezeket , ha a' hiba nem a' kanban vagyon , el
kell távoztatni , mert kevés hasznot hajtanak. A' jó
disznó 8-12, sőt néha 16-17-et is malaczozik ; ha
nem a'Chinai disznóknak Angliában , gyakran 20 ,
sőt több malaczaik is vagynak. *) A' fiatal disznók
nak kevesebb malaczaik vagynak , 's korosodásaikhoz
képpest mindég többet hoznak a ’ világra. Mindazon
által egy disznó még sein táplálhat alkalmatosan , és
egyerányosan többet 12 malacznál , mivel csak 12 r.se
cse yan.
Ha a' görgő disznót a' kan meghágta , tehát jó
azt megjegyezni z mellynek okáért a ' Disznópásztor
nak jól kell arra figyelinezni, hogy a' hạsas disznó
külön választathassék .
A’ hasasság’ ideje alatt a disznók igen nagy ehe
tők ; mellynek okáért elegendő eleséget kell kapniok.
Hanem egyerányosan el kell azt osztani ; ezen kívül
azokat ezen időben nem kell ütni, verni, se üzni, sem
ingerelni , hogy kárt ne valljanak .
Némellyek a disznók' alkalmatos párosításának
idejét későbbi korra határozzák ; azomban a ' jól táp
lált disznók nyolcz hónapos korokban elegendőkép
pen ki vagynak arra formálódva , hogy párosodásra
bocsájtassanak. Ezen ösztön már 6 hónapos korokban
kimutatja magát , 's vad állapotban ezen korban is
párosodnak. Ha a ' Marcziusi malaczok nyáron által
vagy jó legelőn voltak , vagy a háznál lóherével , 's
kerti, és konyhabeli hulladékokkal jól tápláltattak :
tehát Novemberben , az az nyolcz hónapok múlva
igen hasznosan lehet azokat párosítani , a' mint szá
mos tapasztalások bizonyítják.
A disznó 16-17 hetekig hordozza terhét , 's
egy esztendőben kétszer igen alkalmatosan megmalacz
ozhatik. Tessier ? észrevételei szerént 25 disznónál

Begtrup 2 Th. 256 .
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terhes állapot' ideje 109-143 nap között volt. Bur
ger azonban a ' maga Gazdaságában nem tapasztalt
olly nagy külömbséget; mert igen rendesen 114-115
nap alatt megmalaczoztak . Minthogy a ' disznót a '
malaczozás után rövid idő múlva ismét lehet párosíta
ni ; tehát azon disznó , melly Marcziusban malaczo
zott , Augustusban ismét megmalaczozhatík ; és csak
bőv táplálatja legyen , tehát ezen , az állatnak termé
szetében gyökerezett kétszeri malaczozás nem lészen
annak ártalmára .

Minthogy a ' malaczokra nézve a ' hideg igen ár
talmas ; tehát ugy kell az anyák’ párosítását elintéz
ni , hogy azok olly időre hozzák malaczajkat a' vi
lágra,, a' mikorra már a kemény hideg elmúlt. A ’
mi Egallyunkban Novemberben szokták a disznókat
párosítani; így azután azok Marcziusban megmalaczoz
nak , amikor már gyenge mérséklet uralkodik , 's
ezen malaczok Novemberig már annyira felnevelked
nek , hogy már akkor azokat is lehet párosítani. Ha
a ' disznók nem akarnak alkalmas időben görgeni , te
hát naponként egypár maroknyi perkelt zabot kell
azoknak adni , melly után mintegy 3 nap mulva gör
genek . * )

*) Beck in a r n's Beiträge zur Dekonomie. Th. 8. St. 175.
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HARMADIK

FEJEZET.

A’ Malaczozásról.

Elérkezvén

a'

malaczozás

ideje a'

disznót tágas ,

szalmával jól behintett ólba kell tenni , 's ott szint
úgy étetni , mint az előtt , se jobban , se rosszah
ban . A' tapasztalt Gazdák azt is jónak tartják , hogy
a disznó ezen időben hígabb eledelt kapjon , u . m .
kolompérpépet , korpás italt , ' s m . a' f. Úgy tartják
hogy a pépnemű, és híg eledelek a malaczozást kön
7

nyebhítik ,
vednek , az
helyest ez
vagy olajos
lanok .

mert ha az állatok hasszorulásban szen
által a' malaczozás nehezzé tétetik . Mi
észrevétetik , tehát a' langyos , nyálkás ,
bélfecskendők (klisztérek) nein haszonta

A malaczozás közelgetését észrevehetni a disz
nónak agyodalmas , és nyughatatlan magaviseletéről ,
melly mellett az sokat , és nyögve röfög. Azon ki
vűl kerek helyhezetet készít magának , és igyekszik
a szalmában elbújni; ekkor igen szükséges a disz
nokra szorgosan vigyázni.
A’ disznó rendszerént fekve , és nagy fájdalmak
között malaczozik -meg. Először egy vízzel töltött hóć
lyag jelenik-meg , melly azutári elreped, 's a' malacz
ka mezítelen , nyomúl- elő , mellyre a köldökzsinor
elszakad. Kevés pillantatok múlva elkezd a' malacz
ka mozogni, 's keresi a disznó' csecsit , a' mellyen
azonnal kiváncsian el kezd szopni , a ' mit a disznó
meg is szenved , ha csak attól a' inalaczozás' fájdal
mai viszsza nem tartják.
A' malaczozás' alkalmával jól kell vigyázni a
malaczozó disznóra , hogy inéhburokját meg ne egye ;

I
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inert ez által kedve jön a még vizes malaczokat is
inegenni. Ugyan azért a' méhburkot azonnal el kell
venni. Ha inár a ' malaczok csak egy naposak is, kö.
vetkezésképpen szárazok , tehát ritkán történik -ineg ,
hogy azokat az annyok inegenné. Ha mindazonáltal
a' disznó egy malaczot agyon gázol , tehát meg is eszi
azt , melly által a ' többiek is ki vagynak azon vesze
delemnek téve , hogy hasonló sorsra jutnak . Ugyan
azért a' döglött , vagy történetből elölt malaczokat
el kell szedni,
Nem szükséges a disznó' kiállott fájdalmainak jó
eledellel való enyhítésére sietni; mert az többet árt,
mint használ . Ez által mind a disznó , mind pedig
a' malaczok hasmenést kapnak , mellyben az utóbbiak
könnyen elvesznek. Ugyanazért a malaczozás után
egy egész hétig a' szokott étetés mellett kell marad .
ni , 's csak azután kell a szoptató disznónak lassau
ként jobb , és több eledelt adni , mivel arra nagyobb
szüksége van , minthogy a malaczok naponként na
gobbak lesznek , 'g annálfogva több táplálatot ki
vánnak.
Két hét múlva isinét azon nemű eledelt adhatni
a ' disznónak , a ' mellyet az előtt kapott. A pálinka
moslék , öszve vagdalt kertiveteményekkel, úgy szin
te a ' dara , és kolom pér -pép is igen hasznos annak .
A ' malaczos disznóknál mind az étetés' idejere ,

mind pedig az eledelnek inennyiségére , és ininéműsé
gére nézve meghatározott rendet kell tartani. Arra is
nagyon kell vigyázni, hogy az eledel ne öntessék for
rón a disznó' elejébe ; mert a' malaczos disznók igen
torkosok , 's illy módon könnyen megégettetnek és
megzabálnak , a' mi által nem csak magok a disznók,
hanem a malaczok is könnyen elveszhetnek.
Ha valamelly disznó többet malaczozna 14-nél 3
tehát azokat nagy számok miatt nein birja eltartani
( a' mint már a 2 - dik Fejezetben meg említettem )
kiváltképpen ha a ' disznó fiatal, melly legelőször ma
laczozott. Ugyanazért jól cselekszünk , ha annak lego
2

1
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fellyebb csak 9 malaczot hagyunk -weg ; mindazonál
tal ha öregebb tehát 12-öt is hagyhatni annak , a'
többit pedig el kell tőle venni . Ha több disznaink
vagynak , a' mellyek jóformán egy időben malaczoz
nak -meg ; tehát azon disznónak mellynek kevesebb
malaczai vagynak , egynehányat a' inásik disznóéból
adhatunk taplálásra. Ha a' disznó külömben nem go
nosz , tehát elfogadja az idegen malaczokat , önként
értetüdvén , hogy mind a két disznó malaczainak jó
formán egyenlő nagyságúaknak kell lennie. Ha a' ma
laczok száma igen nagy , tehát el kell azokat adni ,
vagy pedig a' konyhában fordíttassanak haszonra.
Azt is jól cselekeszszük , ha a ' znalaczoknak az
első 14 napban darás italt adunk , hogy a disznónak
ereje felettébb nagyon meg nè fogyaztassék. Ez által
a' malaczok lassanként más eledelhez is hozzá szok
nak ; mert az annyától való birtelen elválasztás kor
nyadozást , hasmenést , vagy halált is okoz . * )

*) Jegyezd -meg: Hogy a' Juhoktól ott hagyattatott és öszve
kaszabolt akár melly nemő takarmányt, vagy szalmat,
nem kell a'malaczos disznók alá alom gyanánt for
dittani, mert attól igen könnyen meg koszosodnak a '
malaczok.
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NEGYEDIK

FEJEZET :

A’ Malaczoknak , és disznóknak felnevelé

séről .

A ' környülállásokhoz képpest a'' malaczok 5-9 hét
re elválasztatnak az annyoktól, a ' mi úgy történik
meg , hogy vagy az annyokat a malaczoktól , vagy a '
malaczokat az annyoktól elrekesztjük , és pedig úgy ,
hogy egymáshoz ne jöhessenek , és egymásnak röfö
gését ne hallhassák. Burger úgy különbözteti-meg ,
hogy a tenyésztésre határazott malaczoknak 7-8 hé
tig kell szopniok : azok pedig , a' mellyek megölésre
vagyuak határozva , csak 3-4 hétig hagyattassanak
annyaiknál.
Az ollyan gazdaságokban , a' hol fejős barmok
vagynak , már a' malaczozás után való első 14 napok
ban aludttejet szoktak a' malaczok ' eleibe azoknak vál

lújába tölteni . A' kiváncsi , és szüntelen éhes ma
laczok megkóstolják azt , az öreg pedig megeszi a '
maradékot. Ha ez naponként folytattatik , tehát hoz
zá szoknak a' ialaczok , és rövid idő múlva annyit
esznek , hogy tökélletesen jól laknak. Ha nincsen
aludttéj, akkor adjunk azoknak kolompérpépet korpá
val keverve , vagy vizzel meghígított álpadarát; ezen
eledel mellett mind az annyok , mind a' inalaczok jó
állapotban maradnak.
Ezen módon az eledelhez szoktattatyán a' ma
laczok , elválasztatnak , és a már megszokott eledel
ből naponként 3-5 - szer kell azoknak adni meghatá
rozott időkben , a ’ még csak jól nem

esznek, és vég
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re, az annyokkal nein is gondolnak ; * ) annakutánna
lassan -lassan inás eledelt kell azoknak adni, és pedig
napjában csak kétszer , mindaddig , míglen a' lege
lőre hajtatnak. Elválasztáskor különösen kellemetes,
és hathatosan tápláló eledelt , t. i . gabona szemeket
kell a' inalaczoknak adni , nehogy a ' téjnek , mellyel
nagyobb
att igen
nek . Az
sot , ' s

részént táplálódtak e’koráig, héányossága mi
elsoványodjanak , vagy éppen megbetegedje
elválasztás után két hétig zabot , árpát, roz
némelly helyeken köles - kását adnak a' ma

laczoknak ; mellyre ugyan annyi ideig aludtt tejből ,
savóból , kolompérból , korpából , és Ocsúból álló
keveréket kapnak , melly megfőzettetvén , naponként
háromszor öntetik elejükbe . A' fölt borsót rendki
vül szeretik ; ' s ha a ' legelőre való járás' elkezdése
kor hasınenést kapnak ; tehát ezen eledel egyszer se
mind gyógyíró szer is.
Azon disznók , a' mellyek nincsenek tenyésztésre
határozva , a szoptatás ideje alatt kiheréltetnek. Ge
ricke azt inondja , hogy csak 10-11 hetes korokban
kell kiheréltetni. De , ha bár ezen kor a nőstény
disznókra nézve alkalınatosabb is , ami igen hihető
nek tetszik ; inindazonáltal mégis alkalmatosabb a’ka
nokra nezve a 4-8 heteskor , mivel a szopás' ideje
alatt minden veszedelem nélkül kiállják ezen Opera
tiót ; 's az is jó , ha herélten hajtatnak-ki a' legelő
ré , mert az operatió után könnyen megesik , hogy a '
malaczok, a ' legelőn való futkározás közben felsebe
*) Ha a malaczos -disznók a' malaczok elválosztása után
elegendő erősek , és még sok tejök vagyo'n, úgy min
den tápláló eledeleket elkell tölök vonni , hogy a te
jök hamarébb,el-apadjon , melly egyébberánt ineggyül,
meg keményedik , és gyulladásokat okoz, mellyek a
disznóknál nagyon veszedelmesek . Utobb , ha a ' téj
egészlen eloszlott, jó eleség által iparkodni kell a disz
nok ' erejét ismét hellyre hozni, mert azok a ' szoptatás
által , kiváltképpen ha sok malaczaik vagynak, közön
ségesen elgyengülnek.
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sittik inagokat a
felinarják .

kiherélés

helyén ,

vagy

egymást

Kis gazdaságokban a ' malaczoknak zöldség-eledel
adatik , mihelyest azt kaphatni , 's ezen czélra leg
inkább a' réti bogács szokott vétetni , mellyet , ha
megvágattatik , és zúzattatik , nagyon szeretik a disz
nók , kiváltképpen , ha változtatva kapják .
A’inalączok , és hízlalásra határozott südők

aludtt tejet kapnak eledelül . Ha pálinkamoslékot kap
hatni, tehát változtatás okáért azt is lehet azoknak '
adni . Mennél több eledelre van szükségök , vagy inen
nél inkább híznak , tehát sűrű pálinka moslékot kap
nak. Nyáron által a ' disznók vagy a legelőre hajtat
nak , vagy pedig az ólban tápláltatnak zöld takar
mány plántákkal , vagy a' fejés-, serfözés-, plajütés-,
és pálinkafőzésbéli hulladékokkal. Ha az idő kike
letkor megengedi , akkor az öreget a ' fiatalokkal együtt ,
ki kell hajtatni a' legelőre. De ha még fagyos a ' föld
nek felső színe , akkor nein kell azokat kihajtani';
még akkor sem , ha a' fű még valamennyire deres }
vagy hóval vagyon fedve , mert az nagyon ártalmas a'
disznoknak de kiváltképpen a ' znalaczok elsatnyúlnak
az által , vagy meg is döglenek. Az is jó ha a' leg
elő nem meszsze van az akoltól , mert a' fiatal ma
laczok eleinte nagyon elfáradnak , az pedig ártalmok
ra válhatik.
Reggel , és estve meg kell azokat étetni , ha a '
legelőn voltak is , inert az által a' hazamenetelre
szoktattatnak. Hogy a disznók a csupa yad legelő
ből alkalmatosan tápláltathassanak , szükséges , hogy
azon bő fű , és ha lehetséges , valamelly posyány is
legyen , mellyben ezen állatok meleg napokon béhe
verhessenek. A' parlagra, heverő szárítóföldre , vagy
gyepes helyekre legjobban szeretik azokat kihajtani.
Nyáron , midőn a szabadég alatt bőségesen találhat
nak ugyan eledelt , még is szükséges azokat napon
ként egyszer megétetni.
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Ha nagyon meleg idő van , akkor felette szük .
séges , hogy a disznók több izben a vízhez hajtas
sanak . A' folyó víz természetesen sokkal jobb , inint
az álló víz ; a' forrás víz is jó , csak hogy rendsze
rént igen hideg.
Nein csak a' forró meleg idő miatt kell a disz
nókat gyakran megitatni ; éppen nem ! hanem ezen
állatnak természeti ösztöne sok vizet kíván , 's a ' nél
kül el kell vesznie. Gyakran , és felettébb , szüksé
gessé válik azoknak az ital, inikor aratás után a' tar
lóba bocsájtatnak . Az aratás előtt való idő legrosz
szabh a' disznókra nézve , mivel akkor' a ' legelőben
fogyatkozást szenvednek ;ܪde mikor eleinte a' tarlóba
bocsájtatnak , akkor olly jól tápláltatnak , hogy ha
elegendő italt nem kapnak , tehát torokgyék , hasme
nés , vagy más nyavalyáik származnak .
A tarlóban nem csak kihullott gabonaszemeket ,
és kalászfejeket , hanem a' tarlóban megmaradott fü
veket is találnak a disznók , a ' mellyek azoknak fo
lettébb hasznosak . Továbbá találnak gilisztákat , csi
gákat, egereket, hörcsököket, cserebülyüket , és bo
gárbábokat, a' mellyek nyáron által nyugodalomban
éltek , most pedig a disznóknak eledelül szolgálnak.
Újonnan ajánlom a ' gyakori itatást , mert külömben
a' tarlólegelés az olly sok tápláló szerek iciatt töb
bet art , mint használ.
Sem a kihajtás", sem a ha
za hajtás' alkalmával nem kell a? disznókat nagyon
meghajszolni, hogy nagyon meg ne hevüljenek. Min
vel úgy látszik , hogy a' disznóknak természetében
van a ' sictve való hazafutás, tehát a' Pásztornak igye
keznie kell annak meggátolásán , és pedig az által ,
hogy ő a' sereg előtt mennyen , és az előre tolakodó
disznókat jól megtanított kutya által viszszatartóztas
sa , vagy ostorral viszszaűzze. Mindazonáltal a? kų
tyának nem szabad áin a' disznókon sebeket harapni,
mivel a forró napokban a' por , és más tisztátalan
ság által bélepettetvén , igen könnyen gonosz fekélyek
támadhatnak ,' a' mellyekbe kukaczok esnek .
A jó

1

1
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Pásztor nem is hagyja a' disznókat nagyon elszélled
ni , hogy jobban szemmel tarthassa a' nyájat.
A' Pásztornak arra is jól kell figyelmeznie , hogy
mikor hágta -meg a ' kan valamellyik disznót , és azt
az Urának pontosan bé kell jelentenie , nehogy az il
lyen disznó a ' malaczozás idején kihajtassék . Gyako
ran a' legforróbb időben malaczoznak -meg a disznók.
Ezen esetben a ' malaczokat nem kell kiheréltetni, kü
lönben igen könnyen megtörténik , hogy veszedelmes ,
és kukaczokkal tellyes fekélyeket kapnak. De mi
nekutánna hívesebb időszakasz következik , akkor ki
kell azokat heréltetni, hanem naponként meg kell a '
felvágott helyet tekinteni.
A hol nincsen , vagy nem elegendő a disznók
nak a legelő , ott azok aklokban étettetnek lóheré
vel , kék csigacsővel ( luczernával), bükkönnyel, és po
hánkával (hajdinával). Ha az akolban az étetés' helye
ki van kövezve , tehát a disznóknak akolban való
étetése ellen semmi kifogás sincs. Mesterséges lege
löül legjobban szolgálnak a' süvennyel , vagy cseré
nyekkel bekerített lóherés földek . Német Országban
gyakran látni , a disznókat úszszel a' lóherés földe
ken ; de én ugy vélem , hogy hasznosabb a ' lóherét
felnöveszteni, 's annakutánna vagy megszáríttani, vagy
pedig a' szarvas marhának zülden adni eledelől; azom
ban néha hasznosnak látszik lenni a' disznóknak ló
herés földekre való rekesztése , és egesz nyáron való
ott tartása , ininekutánna
az akolban való étetést
De a ' lóherével akolban
tom hasznosnak , mert a

ott itatóhely készíttetett, ha
nehezen lehetne eszközölni.
való étetést, éppen nem tar
disznók , csak a ' fiatal lóhe

rét eszik -meg , a vénebbet pedig ott hagyják , melly
elromlik , 's ugyan azért nagyobb baszonnal adatik az
a szaryas marhának .
A görgő disznók elegendőképpen tápláltatnak a ?
mezőn való étetés által , hanem a szoptató anyáknak ,
és elválasztott malaczoknak a mellett megfőzött gyö
kéreket , korpával , vagy aludtt

téjel , vagy savút is

7
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kell adni . A ' hol a' disznók cslipán csak a' fejés- ,
olajütés-, sér-, és pálinkafőzési hulladékokkal tápláló
tatnak , ott azoknak a ' számát ezen eledel' mennyisé
géhez kell szabbni. Gericke úgy számozza - fel, hogy
ha hetenként 104 mérő árpa főzetik -fel, általjában
12 disznót , malaczaival együtt, a' mellyeknek száma
pedig közel 170-re megy , lehet eltartani, ha azok
nak a mellett legel8jok van , 's kurpát, moslékot, al
szoptató -disznók , és inalaczok pedig gabonát is kap
nak. A' hol a disznók nem kapnak egyebet savonál ,
ott 4-5 tebénre egy másfél esztendős disznó szám
laltatik , Ha a ' mellett legelőjök is van , tehát hároin
tehéntől való savó is elegendő egy illyen disznóra: 4
Minekutánna a’ nyár elmúlt , akkor a' disznók
részént az erdőbe , részént az ugarfoldekre hajtatnak .
Ha a ' inakk jól termett, tehát azzal igen jól megy
a' hizlalás , mert az által a disznónak a húsa kemény.
$
A ’ tenyésztésre határozott disznóknak téli táplá
lása vagy a' ser-, és pálinkafőzésbeli hulladékokkal,
olaj, és a szöllő-, gyümölcsmust sajtolástól való tör
külből, vagy a közönséges gazdaságnál a ' konyhabeli
moslékból , 's fott gyükerekből, tökbül , korpából,
és Ocsúból áll. Télen altål al disznóknak nem kell
szűken adni az eledelt, azt is nagyon ajánlhatni, hogy
azok ezen időbeli meleg , jó eledelt kapjanak , és ak
laik jól almoztassanak. Az eledelek álhat föld kolon
pírból, tölből , sárgarépából, serfőzés után való ár
pából , és palinka moslékből , valamint olajütésután
való törkölből, de mind ezeket langyosan ,i és péppé
fözve kell azoknak adni, Ha az idő tiszta és verő
fényes , akkor azokat ki kell bocsájtani az udvarra ,
hogy futkározhassanak , a ' mi nagy hasznokra válik .
2. A 'ki azt akarja , hogy a disznai hirtelen -meg
nőljenek , és meghízzanak , az a' disznókat hat hol
napos korok után ne hajtassa a' legelőre , vagy pe
dig ha az megtörténik is , tehát azon kívől reggel, és
estve jól meg kell azokat étetni,

:
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Azon esetben , ha még kihajtatnak a legelőre ,
Oszvevágott lóherét , kertinövényeket , moslékot , és
korpát ; vagy egy kevés darát ; nem külömben üsz
vezúzott fejér- és sárgarépát, kolompért s, m. a' f. kap
nak , inind addig , iniglen elkezdjük azokat hizlalni.
Az eledelnek nem szabad a ' vályú
szegletein
maradnia , a ' mit az által háríthatni-el , ha a ' vályú
belőlről egy kevéssé medencze formán vájott , és fel
hajlottan készíttetik,
Ha a disznók a vályúba ganéjlottak , tehát ki
kell azt tisztítani , minekelőtte fris eledel töltetnék
beléje.
A ' lóherét , mellyet a disznóknak akarunk adni,
nem kell friss , és nyers állapotjában egy halomban
tartani, mert az által megfűlik , és részszerént a disz
nók egeszségének árt, részszerént pedig ezek által étel
kívánásokat elvesztik .

..
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ÖTÖDIK

FEJEZET.

A' disznóknak hizlalásáról.

A hirtelen való kővéredes főképpen azon mester
ségben áll , hogy a' hizlalandó állatoknak jó enni vá
gyása szüntelen fenntartassék. Azonkívűl mindég ol
lyan eledelt kell azoknak adni , a' melly hizlalni szo
kott , de a ' mellyre nézve még azt is megkell jegyez
ni , hogy az eledelt soha sem szabad rendetlenül, t. i.
egyszerre sokat , kapniok , vagy ha főlve van , tehát
se főtelen , se roszszúl keverve ne legyen .
A' hizlalásnál az étetésben mindég bizonyos reil
det kell tartani , hogy az ételkívánás el ne veszszen,
's az állatok jol és hamar meghízzanak.
Arra is kell figyelmezni : hogy csak egészséges
disznókat kell nevelni vagy venni , mert, a beteges
disznók soha sem alkalmatosok a hizlalásra. Ugyan
azért legjobb azokkal úgy bánni, mint haszontalanok
kal , mert haszontalanul fogjuk reájok az időt és ele
séget vesztegetni.
Még azt is meg kell jegyezni : hogy a disznókat
ki kell herélytetni , mert a legjobb gondviselés , és
legjobb eleség mellett sem híznak-meg jól , 's kivált
képpen a kandisznóknak mind' a' szalonnája , mind

pedig a' húsa ollyan szagú lesz , ha a' görgés’ idején
ölettetnek meg. **)
A’ göbedisznók folyvást szoktak
görögni , kiváltképpen ha jól tápláltatnak. A’ két
* ) A herélyeshez a’ kanászok nálunk úgy is jóformán
értenek , azért annak leírását szükségtelennek vélem ,
is csak azt jegyzem meg , hogy az operatió elött 24
óráig koplaltatni kell a disznókat , és a' ki-herély és
utann azoknak hivesíttó de mindazonáltal tápláló ele
delt kell adni , u. m . savanyútejet , korpát tölt rozs al
keverve ; és hogy azoknak azután 8 vagy 14 napig hi. ,
res ólban kell maradniok.

nemű

disznókat nem kell együvé bocsájfani , mert
üszvepárosodnak.
Arra is kell vigyázni , hogy egy
forma erejű disznók rekesztessenek öszve a' hizlalás
ra , niert különben az erősebb a' gyengébbet elmarja
a vállútól , és igy az hátramaradást szenved . - A’ he
réletlen disznók rendszerént igen vadak , és , nyugha
tatlanok is ; a vályúkat felforgatják , a hidast ösz
vetörik , és megrágják.
Vagyon ugyan ez ellen való
eszkő , t. i . a' disznóknak az óráha egy , vagy két ka
rika húzattatik , melly által kiváltképpen eleinte a'
béhúzás után alább hagynak azzal ; minazonáltal ezen
eszközt nem akarom ajánlani.
A’ hizlalásra határozott disznóknak csak lassan
ként kell jobb eledelt adni, és mindég csak annyit
kell elejökbe tölteni , hogy az edént tisztára kinyal
ják . És ha a' disznók az eledelt nem ennék - fel tisz
tára , tehát az edényben kell azt hagyni, s koránt
sem kell azoknak jobbat adni ; inert azáltal elkényez
tetnek . A' ganéjt , húgyot , és mocskot azonban ki
kell a vályúból takarítani, és azt tisztán tartani.
A’ hizlaló disznókat a' napnak meghatározott ide
jében kell étetni, ' s ezen időt pontosan meg kell tar
tani. Eleinte a' disznókuak naponként háromszor
kell enni adni ; t. i. reggel , délben , és estve ; de
mikor már híznak , akkor négyszer , vagy ötször kell
azoknak adni , mindazonáltal úgy , hogy ötszörre ne
kapjanak többet , mint báromszorra , hogy ételkívá
nások megmaradjon . Eleinte csaknem
kirekesztőleg
kolompírral , és kerti hulladékokkal, 1. m . lóherével ,
paréjjal , csallánnal, kalarábéval , tökkel , 's m . a' f.
kell azokat étetni; későbben a' kolompírt darával kell
vegyíteni . Ha a' disznókat pálinka moslékkal étetjük,
tehát azt kolompírral , vagy darával meg kell sűríte
ni ; azon kívül a pálinka inosléknak nem szabad so
káig állania , külömben megsayanyodik , és haszonve
hetetlenné válik . A’ pálinka moslékkal való étetés
nél arra is kell vigyázni, hogy az ne öntessék nagyon
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melegen az eledelre várakozó állatók' elejébe , mert
az által a ' kiváncsi disznók torkaikat , és gyomraikat
úgy elrontják , hogy vagy megdöglenek , vagy meg
betegésznek .
-- Némelly helyeken kirekesztőleg szemmel hizlal
nak . A ' Molnárok feketelisztel , küvilisztel , 's m . a ' f .
unalombeli hulladékokkal hizlalják disznaikat. Az il
lyen , úgynevezett Molnárdisznókat általjában örö .
mest inegveszik , mivel a' húsok és szalonnájok ke
mény , és sokkal jobb ízű , mint a pálinkafőzők '
disznaié .
Könnyű , és olcsó módon történik a' hizlalás az
erdős tájakon , mikor a ' tölgy- , és bükkmakk bőven
terein . A' disznók az erdőbe hajțatnak , és magoknak
kell eledelöket keresniek. Mindazonáltal a' Kanász

nak gyakran a' vizhez kell azokat hajtani , mivel arra
ezen eledel mellett szükségük vagyon. Ha az erdő
nem męszsze van a' Falutól , vagy a' Jószágtól , te
hát hasznos a' disznokra nézve , ha estve haza jön .
nek , és korpával kevert vizet kapnak.
A hol sok borsót termesztenek , ott a' hislalás'
vége felé még áztatott borsót is szoktak a' disznók
nak eledelül adni ; és pedig vagy félig fólve , vagy
egészen nyersen . Igen örömest eszik azt , mindazon
által a' borsóval , és szeinmel való étetésnél arra kell
figyelmezni, hogy a disznók az italban soha se szen
vedjenek fogyatkozást; a' konyha moslék gyakran helye
sen fordíttatik arra , mellyhen nem csak ételhulladé
kok , hanem kenyérdarabok , 's m , a'f, is találtatnak ;
egy kevéssé sós is , a ' mita' disznók , kiváltképpen
a ' hizlalás' idején szeretnek , melly okból néha sót is
kell eledelökre hinteni , melly után jól isznak ; a ' só
ételkivánásokat is fenntartja . A ' kukoricza tagadha
tatlanul legjobban hizlal ; ugyan azért nálunk Magyar
Országban végetlen földek vagynak kukoriczával fe
dezve , melly főképpen a disznók ' hizlalására van har
tározva.
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Ha azt akarjuk , hogy a disznók jól meghízza
nak , tehát a ' hislalásra 10--12 hetet kell számlálni.
A' sok pálinkamoslék által már 6—8 hét alatt meg
híznak ugyan , de a ' szalonnájok , és húsok soha sein
tömütt , hanem csak fel van pufladva.
Ha a ' disznók elkezdenek, kövéredni , tehát bö
ven nyugosznak , és csendesen feküsznek ; ugyan azért
jó cselekszünk , ha azokat hetenként egynehányszor
az udvarra mindenkor mintegy félóráig ki eresztjük .
Ha víz van közeliben , tehát keresztül kell azon haj
tani , melly által megtisztúlnak. Az illyen mozgás
után ismét kívánják az ételt , és igy egeszségükre vál
lik , inellynek okáért nem kellene azt elmullasztani .
Örömest mennek a disznók az úsztatóba , csak előbb
hozzá szokjanak. Még egyszer megjegyzem , hogy ele
delüket inindég kis részekben kell azoknak adni ,
kor híznak .
Ha a' disznók pályinkamoslékkal étettetnek , te
ötszer lehet azoknak adni ,
hát azt napjában négy
a midőn egy disznóra tizenkét pintet számlálhatni.
Ha azt tapasztaljuk , hogy az állatok a küzidőben
igen nyughatatlanok , tehát még egy keveset kell en
niek adni , vagy pedig meg kell a' porcziókat nagyob
bítoni. Az utólsó tizennégy napban a' hizlaló disz
nóknak naponként egynehányszor árpadarát kell adni,
melly moslékkal megnedvesíttetik , és igy csávává vá
lik . Ez által tömöttebb, és jobb. ízü húst kapnak. A '
mennyire lehetséges , vigyázni kell a' tisztaságra ; a '
disznókat naponként a' vízbe kell hajtani, és gondos
kodni arról, hogy csak lassan hajtassanak.
A ' disznóknak keményítő hulladékkal való éte
tése olly erányzatban vagyon , mint a' inoslékkal való
étetés. Végy a hulladékból , vagy a' korpából egy
fél vederrel , a’ másik felét töltsd tele meleg vizzel ,
keverd öszve , ' s annyit adj belőbe a ' hizlaló disznó
nak , a ' mennyit kíván . Igy kell cselekedni mind ad
dig , mniglen az ' meghízik .
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A' chisznóknak Ibszthullarlékkal

való etetése tö

mött húst , és szalonnát állít elő ; ugyan azért a' mol
nárok”, és kenyérsütőkº disznai legjobbak. A’ hizla
lásnak ezen modja legegyszerűbb. T. i . a' korpából ,
's in . a' f. csáva készíttetik , ' s azzal a disznók mind
addig étettetnek , miglen meghíznak.
A ' disznóknak olajtörköly- , ser-, eczet- , és pá
linkafőzéseknél lévő hulladékokkal való hizlalásánál
olly szerek használtatnak , a ' mellyeket külömben
használatlanul el kellene vetni ; tehát ezen hizlalás
fontos haszon . De ne hogy több marha állíttassék-fel
a ' hizlalásra , mint a' mennyit eltarthatni , tehát pon
tosan fel kell számolni, hogy nennyi sajtoltatik , és
főzettetik hetenként. Minekutánna az árpalév a' szű
rőkádból egészen lefolyt , tehát a' törkölyt ki kell
venni , és langyosan felétetni . A' leülés előtt egyne
hány hétig ezen disznóknak is lehet árpadarát , vagy
kukoriczát adni, ami több okokból ajánlást ér
deinel.
A' disznóknak savanyúkovászszal való étetésénél
némellyekre figyelmezni kell . Minthogy a’ savanyú
kovász hivesítő szer , tehát termnészetesen ingerli az
ételkívánást , 's ugzanazért méltán ajánlást érdemel.
Minazonáltal nem szabad egyedül csak azzal hizlalni,
ininthogy belsőképpen csak puffaszt , és se nem kövé
rít , sem hájat nem készít. Tehát az egészen sovány
marhánál nem lehet azt használni , hanem azon kell
igyekeznünk , hogy elöbb egy kevéssé meghúsositsuk,
's azután kell azokat felváltva gabonával , és savanyú
kovászszal hizlalni. A' savanyú kovász'e követke
zendőképpen készül. Végy egy hordótskát, töltsd -meg
azt félig darával , 's tégy hozzá egy kevés kenyérko
vászt. A savanyítás rendszerént estve történik , me
leg vizzel , éppen úgy , mint a’ kenyérsütésnél sokás
cselekedni.
A hordónak valamelly nem igen hideg
helyen kell állani, 's a ' küvetkező reggelre megte
lik . Ez az a' hizlalásra határozott eledel . Ebből kap
a ' disznó reggel 5 órakkor egy porcziót , 8 órakkor
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beáztatott borsót , vagy kukoriczát , 11 órakkor sava
nyú kovászt, 2 órakkor egy kevés árpadarát, 5 órak
kor savanyú kovászt , 8 órakkor borsót , vagy kuko .
riczát , és 10 órakkor savanyú kovászos italt. Midőn
a ' savanyú kovász fogytán van , isinét új készíttetik .
Az illyen hizlalás tönütt húst , és sok kövérséget ál
lít-elő .
Sok tájakon kenyérrel is hizlalják a ' disznókat.
Ez rendszerént csak akkor történik , mikor a' gabona
nem igen drága. E' végre két rész árpadarát, 's egy
rész rozs lisztet vesznek , ' s ebből rendes kenyere
ket, sütnek. Ezen kenyér egyszerre darabokra vagdal
tatik , és a ' ineleg sütőkemenczében megszáríttatik ;
ez által nem csak igen táplálóvá válik , hanein a' pe
nész ellen is megoltalmaztatik. Ezen szárított kenye
ret meleg vizbe kell áztatni, minekelőtte azt a disz
nók megkapnák , melly közé egy kevés sút is tehet
ni . Ezen kenyér eledel mellett , melly ugyan a' többi
között legjobb hizlaló eledel , árpadarával kevert főtt
kolompírt , vagy tököt is lehet azoknak adni. Hanem
ezen keveréknek melegnek kell lennie , mivel az ál
tal a szemek könnyebben megemésztetnek. De a '
felöntes' alkalmával a víz ne legyen forró , hanem
csak meleg , mert külömben a' dara elperkeltetik , 's
az által a disznóktól sok táplálószer elvonattatik.
nyársra való malaczók hizlalása legjobban
A
megy végbe az által, ha annyaikon kövéredésig szop
tattatnak ; mikor már 6-7 naposok aludtt tejet is le
het azoknak adni. Rendszerént nein hagyattatnak 2-4
hétnél tovább élni .
Az itt előadott Rendszabásokat a ' képpen kell
megtartani , a' minő tájékban lakunk ; ha pontosan
megtartjúk , bizonyosan elfogjuk czélunkat érni; mert
a' Disznókat kevés költséggel ineghizlalhatni , csak
tudjuk mindennek hasznát venni.*) Az Rendszabás ina

* ) Ha nedves időben a ' hizlalandó sertések nem igen akar
nak enni , a' mennyire lehet váltogatni kell az elede

?
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rad , hogy a ' kulombozb eledelek által az ételkívánás
felmagasztaltatik , és a ' disznó hamarabb meghízik .
Változás okáért kertinővényekkel , kolompírral, tök
kel, sárga-, veres , karó-, és kerekrépával , 's kala
rábéval , póréval, csalánal is lehet azokat étetni , a
gyümölcs is hasonló czélra szolgál , ahol sok van.
Végre a hízást nagyon elősegíttő szer a' Piskolcz
( antimonium cruduın ) hogy ha abból a' disznóknak
hetenként kétszer (egy disznóra egy késhegynit szám
lálva) bintünk eledeleikre.
Angliába egynehány mérő makkot öntenek ha
lomra , és arra húgyot öntöznek , és egy ideig úgy
hagyják, állani , mikor a' makk csirázni kezd , akkor
vitetik a disznók ' eleibe, mellyet azok kiváncsian fel
esznek ; sok gazdák pedig egy fazék Ember húgyot
öntenek a disznók ' italai közzé , nielly azoknak bor
sókás ( scrophulosus- finnem ) nyavaláji ellen legbizo
nyosabb orvosságnak tartatik.
A disznóknak néhány külső -Országi fajait még
rövideden megérintem ; azok közzé tartoznak :
1. A ' nagy Anglus fajta.
Ezeknek hoszszú , lecsüggő , úgynevezett lompos
fülök , nyulánk testek , széles oldalok , fejéres szürke,
vagy fejéres sárga színük vagyon , 's néha a ' nyakok,
és orrozatjok tarkabarka .
Angliában ezen fajtából egyet leöltek , melly 2
esztendős volt , és 8 mazsát 2 fontot , maga a ' feje
42 fontot : egy másik meg 12 mázsát 's 74 fontot
nyomott. Ludvigsburgban Würtembergában leületett
löket, és azt többszer , és csak kis portiokban kell né
kiek adni , hogy ételkívánásaikat mindenkor fentarthas .
suk . Nagy hidegben pedig arra különösen kell vigyáz
ni , hogy az eledelök soha meg ne hüljön, hanem min
dég lágy-melegen maradjon. A' hizlalandó disznókat
utoljára árpa darával, kukoriczával, makkal , vagy bor
sóval kell hizlalni; mellyet, hogy nagyon jó , édes ,
és kellemetes húsok legyen, főlt murokkal (sárgarépa ),
pasztinákkal , és kolompiral kell keverni:
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ügyan ezen fajból egy disznó , melly: 8 mázsiſt és 84
fontot ; Berlinben pediy egy hasonló melly 10 máz
sát nyomott.
2. Kortright Úmak anglus faja.
Ezen faj, mellyet Kortright Úr egy gyenuai disz
nónak egy éjszaki amerikai disznóval való párosítása
által nevelt , kurta hegyes feje , igen sertés nyaka ,
kis fülei , hosszú teste , rövid lábai , és széles fara
által külömbözik a többitől . Természete szerént ki
csiny alkåtású , hanem ig.:n jó izű húsa van , 's ugyati
azért porc de nobles ( úri disznónak ) neveztetett.
3. A ' Dániai Disznók .
Dániában igen nagy faja vagyon a disznóknak ,
némellyeknek 2-3 mnázsa szalonnájok lett , noha csak
két esztendősek voltak ; Jütlandból ezen disznófajnak
szalonnájából esztendőnként több mint 12,000 mázsa
vitetik-ki.
Minthogy az angliai disznók olly annyira magasztaltatnak , és csaknem sehol sein láthatni olly
iszonyú nehézségű disznókat , mint Angliában , tehát
nem lészen felesleg való ezen disznóknak gondviselés
sét és hizlalását Joung Arthur szerént ( a' mint az a '
Repository or de re rust -ban leírattatott , 's a ' Göto
tingai közhasznú Értékezésekben Gemeinnüßige Abs
handlungen az 1-6 Küt. 249 lapján elő adva vagyon )
közelebbről megesmertetni .
Joung az ő inezei Jószágában maga nevelte a?
malaczokat , 's azok közül 40 - et 8 blakra felosztván ,
Ötöt ötöt zárt együvé, mellyekre nézve a ' kornak , és
nagyságnak leglehetségesebb egyarányúságára szorosan
figyelmezett, úgy szinte minden ólba egyenlő mennyi
ségű szalmát is hintetett alomnak.
Minekutánna Joung ezen nyolcz felekezetnek he
lyeit számokkal mégjegyezte , mindegyik úlra nézve
más más féle eledelt rendelt , 's azt 30 napig szakas
datlanúl folytattatta ; u . m: a '
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Nro 1. búza -darát , és vizet ,
Nro 2. búza - darát , és aludtt -tejet ,
Nro 3. főlt karórépát, búza - darával , és főlt
répának a' levét ,
Nro 4. főlt kołompírt , és vizet g
Nro 5. alatt lévőknek pedig csupán csak aludtt
tejet adatott. 30 napok múlva az ahhoz
értők által megtekintetvén , úgy találtatott :
hogy a'2 és 5 számok alatt lévők voltak
a ' legjobbak , és így a' búza - dara , és az aludtt - téj
legjobb hizl ló eledel volt.
ezekután következtek az 1-8 sz . alatt lé
vök , a ' mellyek búzadarát , és vizet kaptak ;
a 3. és 4. száinok alatt lévők pedig egy
formák , de a többieknél alábbyalók voltak.
A második próbára , három hónap előtt elvá
lasztott 40 disznót állított - fel , és 30 napok múlva
az tapasztaltatott : hogy
1.) azok , a' mellyek fölt murkot kaptak , leg
jobbak ;
2.) a' mellyek korpával , és aludtt-téjjel tartat
tak , valamivel alább valók ;
3. ), a' mellyek csupa kolompírral tápláltattak ,
a ' roszabbak ; és
4.) a ' mellyeknek nyers, főletlen nurkot adatott,
a ’ legroszszabbak voltak.
A harmadik próba , melly 14 nap elött elválasz
tott 40 malaczczal tétetett, úgy ütöttki : hogy
1. ) a ' mellyek aludtt-téjjel , és búzadarával tá.
pláltottak , legjobbak voltak ; ezek után következtek
azok ,
2.) a ' mellyek aludtt téjjel tartattak ; a ' harma
dik rendben voltak azok ,
3.) a 'mellyek nyers murkot kaptak ; azok pedig ,
4.) a' mellyek szaladdal (malátával ) és aludtt
téjjel éltek , a' legroszszabhak voltak.
A ' lóherével való negyedik próbának általjában
középszerű , és rosz foganatja volt.
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A ’ lóherével való ötötik próbából kisült , hogy
ezen eledel még ártalmára is volt a' disznóknak.
A' hatodik próbából , mellyet 4 hét előtt elvá
lasztott 20 malaczczal tett , az tetszik-ki , hogy azok ,
a' mellyek főlt inurokkal tapláltattak , és a ? mellyek
főlt kolompírt kaptak , egyformák ; azok pedig , a '
mellyek nyers murokkal , és olasz káposztával tartat
tak , legroszszabbak voltok .
Ezen probatételekből az tetszett ki, hogy
1.) a' tej búzadarával a ' legjelesebb eledel ,
2.) a' tej magánosan igen jó hizlaló eledel ,
3. ) aº főlt murok hathatos eledel ,
4.) a' fólt kolompir jó eledel , de
5.) a' répa káposzta , és maláta -törköly igen rosz
eledelek , és inkább ártolmasoknak , mint hasznosok
nak tapasztaltattak lenni.
Megjegyzésre inéltó , hogy a szemes gabona nem
hizlal ollyan jól , mint az abból készült dara , vagy
liszt.

A' házigazdaságra nézve szükséges még megjegyezni,
hogy a hizlalás' czéljára kell ügyelni , mert némel
lyek csak húsra , mások jobban szalonnára , és hájra
nézve hizlalnak , a szerént kell tehát a' tápláló esz
közöket választani, 's a ' mellett a ' Chemiát segítségül
kell venni, a ' melly megmutatja , hogy a húsban
több savany , és föld , mint olaj , és lúgsó vagyon ;
a ' kövérségben pedig több olaj , és lúgsós részek 2
mint savany találtatik . Abból tehát azon regulát le
het következtetni, hogy az inkább húsra , mint kö
vérségre határozott állatoknak több . savanyús , mint
olajos, és lúgsavas tartalınú eledelt kell adni; ellen
ben a' szalonnára, és hájra határozottaknak több ola
jos , mint savanyós tápláló eledelt kell kapnia.
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HATODIK

FEJEZET .

A’ Disznók ' nyavalyájiról.

1.) A ' Torokgyulladás vagy gyék. A' disznóknak ezen
gyakran előforduló ragadós nyavalyája a ' mérsékletnek
!
hirtelen való változásaitól , a ' meleg után következő
nagy hidegtől , hideg esőtől , az italban nagy meleg
hideg , nedves
alkalmával való fogyatkozástól , a
ólaktól , ' s a' deres földekre való kora kihajtástól
származik .
Esmértetőjelei. A disznók elszomorodnak , farkai
kat és füleiket lógni hagyják , fejeket gyakran rázzák ,
szemeikből valamelly vizenyős nedvesség , az orrok
ból pedig fejér nyúlós nedv folyik , a' szájok forró ,
és száraz , az evés alkalmával az állat fájdalmakat
nyilatkoztat-ki, mellyeket a' nyakának megfogása' al
kalmával is tapasztalhatni . A ’ nyaka meggyullad , 's
az állkapczák megett nagyon megdagad , a lélekzés
nehézzé válik , a' hurut nagyobbodik , hangjok reket
tebb lesz ; a fejük egyenesen , előre hajtva mintegy
merevedetten áll , a ' nyelyök megbarnul , a' fájdalom
szüntelen nevelkedik , az evés mindég nehezebbé vá
lik , végtére a nyakon barna foltok jelennek - ıneg ,
mellyek a halálnak közellévő hírmondoji.
Ha tapasztaljuk hogy a nyájba kapott ezen nya
valya elejét lehet venni az által , ha minden disznón
éret vágatunk : ez abból áll , hogy a két füle' aljá
ból a hól legtöbb ér vagyon egy kis darabkát ki
metczetünk , vagy egyszer’smind a' farka végéből is
egy keveset elcsipetünk. Adj nékik e’ mellett , nap
jában egyszer , alut tejet , melybe egyegy disznóra
egylat keserűsót , két nehezzék salétromot elegyitts .
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Ez egy Öreg disznóra van szabva : südőnek felénnyit,
malacznak egy - harmadrésznyit kell adni. Ha a ' nya
egy hétig igy tartatik nem veszen rajta erőt a ' to
rokgyék. - De ha inár elhatalmazott :
Gyógyítása. A' füleken , és farkon többször eret
kell vágni, 's vizben főlt lenmagból , mályvából , és
székfüből készült meleg péppel kell borogatni ; bel
sőképpen
8 lat salétromot , és
12 lat Glaubersót ( csuda sót ) porrá

törvén , mézzel péppé kell csinálni , 's abból minden
orában egy latott kell valamelly lapos fakanállal a '
nyelvére kenni.
Ha ennek nem lenne foganatja, ak
kor végy :
6 lat salétromot ,
8 lat Glauber-sót , és
4 lat édesgyökeret ; mind ezeket por
rá törvén, csináld mézzel péppé, 's tégy minden négy
orában egy latot a' nyelyére, adj az állatnak, ha még
nyelhet , gyakran aludtt tejet inni , mellyben 4-1.
lat Glauber- só , és 1-2 könting salétrom van kever
ve 2 és dörgöld -be gyengén naponként egynehányszor
a ' nyakát az állkapczák megett a' következendő írral :
Végy : habérolajt ,
disznózsírt , és
porra tört kőrösbogarakat , mindegyikből
egyenlő inertékkel , és keverd öszve jól .
A fő eszköz mindenkor a jókor való érvágás,
melly a ' nyavalyát legjobban enyhíti ; de nem kell
ám vele késni , és elegendő vért kell kibocsájtani.
Bizonyos tapasztalt Gazda észrevévén ezen nya
valyának jelenségeit , azonnal eret vágat disznain , 's
puskaport , kőolajt , és kénkövet ad -bé azoknak . Más
tapasztalt Gazda , a földitöknek ( brionia alba) kifa
csart levét Salétroinmal , vagy puskaporral elegyitve
adja -bé . Egy Disznókereskedő, egy marék aprított
földitököt
résznyire le főzött, 's ehez
icze Vizben
annakutanua fél kanál paprikát tett , meg- szürte , és
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azon léből töltögetett lassanként a disznó torkában ,
' s azt , csalhatatlan orvosságnak állítja. — Minthogy
( így szól tovább a ’ fölül érdeklett Gazda ) ezen nya
valyát nehéz megorvosolni, tehát e’ következendő
Javallatokat adja ellene : 1.) Igen nagy meleg ? alkal
mával nein kell a ' disznókat a' legelöre hajtani, vagy
déltájban ott hagyni. Mindazonáltal ha a ' legelőn
elegendő víz , és posványok vagynak , tehát egész nap
ott maradhatnak. 2.) Nem kell azoknak igen jó ele
delt , és hideg italt adni. 3. ) Az étető - vályúba gyak
i'an egy kevés galiczkövet, és porrátürt babér -bogyót,
vagy piskolczot (antimonium ) kell tenni . 4. ) Lehet a'
nyelvök alatt gyakran eret vágni : vagy, végy egy tele
kanál hamut, félkanál puskaport , dörgöld - Öszve ,
végy hozzá négy pohár lágymeleg tejet , keverd -üsz
ve mind , és ad ezen keveréket a ' disznóknak italúl ;
ha pedig ez nem tetszenek a disznónak , tehát öntsd
a ' torkába , vágj -le egy darabot a ' farkából, 's has
sitsd -hé a füleit : meg fog gyógyúlni.
Ezen nyavalya ellen tavasztól kezdve , a' midőn
a disznók a ' legelőre hajtatnak , egész őszig , egy fél
esztendős , vagy korosahb disznóra hetenként egyszer
egy marok , a fiatalabbakra pedig kevesebb fahamut
szoktak venni , és azt azoknak eledele közzé teszik.
Télen által ezt honaponként csak egyszer kell csele
kedni. Ezen csekély szer a torokgyulladás ellen igen
hasznosnak tapasztaltatott lenni ,
2.) Az Arpakelés vagy Nyelvméreg. A’ disznónak
a' nyelvén , vagy szájpadlásán valamelly árpaforma
hólyag találtatik ; az állat elveszti ételkívánását , és
lefekvése közben a fogait csikorgatja.
Gyógítása. Azután megvisgáltatik az állatnak a '
szája , 's ha valósággal árpahólyagja van , az késsel
levakartatik , és a ' seb békenetik ļ kanál eczetből ,
egy kanál sóból , és egy kanál mézből készült irral ,2
minekutánna a' szája sós vizzel tisztán kimosattatott,
A’ fentebb említett tapasztalt Gazda a nyelve
gyulladásnak (mellyet ragadónak , és dögleletesnek
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tart ,) e ' következend8 gyógyítása modját adja -el6 : hą
a disznónak a ' nyelve alatt eret vágtak , tehát egy
nehány óra mulya savót kell innia adni. Hanem a?
śzája' padlásán lévő árpaszemforma daganatot egészlen
ki kell inetszeni. Az érvágás után azonnal meg kell
a száját dörgölni sóval , és búzalisztel ; azután egy
marok tört magzatinget-, király dárdácskája (aspode
lus ramosus), ugyan annyi sót, és 2 lat levakart szar
vasszarvat meg kell főzni eczetben , és langyosan a'
disznó torkába tölteni.
De hogy a disznók állandóúl egeszségessek ma
radjanak , végy habérbőgyót, kénkövet, és krétát, mind
ezekből egyenlő mennyiséget , és törd -meg apróra.
Ha sok disznaid vagynak , tehát ezen előadott sze
rekhől többet végy , úgy, hogy egy disznóra egy kön
ting jusson , ' s add bé azt azoknak eledelében és ita
lában , még pedig minden fertály esztendőben .
3. ) A Hasmenés vagy vérhes. A' gyomornak des
res fü által való meghűtése , a csipős erős növények,
és gyökerek , a'rosz megromlott eledel , 's a ' hideg
nedves idő ezen nyavalyának a' forrása , mellynek al
kalmával a ' disznónak lágy ganéja büdös .
Gyógítása. Tartsd az állatot az ólban , adj an
nak száraz és bő almot , eledelül pedig zúzott kolom
pírt , és sárgarépát , korpával , vagy egy kevés dará
val , liszttel , és makkal keverve . Ha a hasmenés
nem szűnik -meg , tehát ininden ételés' alkalmával
lat timpógyökérgort ( tormentilla) kell az eledele köz
zé tenni , melly szerek inértékletes élésinod mellett
csak hamar el fogják a bajt hárítani.
Egy tapasztalt Gazda azt mondja , Itogy a fiatal
disznóknál legkönnyebhen megorvosolhatni a vérhast
az áztal , ha azoknak a ' feje , hátgerincze , és hasa
naponként megmosattatik hideg vizzel , és ugyan ezen
víz italúl is adatik azoknak.
4.) A ' Borsóka. Ha a ' disznók a ' melegben isza
nak , ha majd hideget , majd meleget , majd sokat ,
majd keveset , majd meg semmit sem kapnak enni ,
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ha tisztátalan gőzős úlakban vagynak , igen kevés
mozgások van , 's igen kevés sót kapnak ; tehát ned
yeikben dugulások , és tisztátalanságok származnak ,
melly által a húsban , és szalonnában , kiváltképpen
CSO,
a hátulsó czombokban , külömbféle nagyságú
mók , és bibircsók támadnak, mellyek lassanként meg.
keményednek , s ezen tünemény borsókának nevezte
tetik. Némellyek ezen nyavalyát örökösödhetőnek
tartják.
Még az állat él , nem lehet a borsókákat észres
venni , csak akkor lehet azoknak jelenlétét gyanítani
ha az állat elgyengül, és elsoványadik , a lélekzés
rosz szagú, a hangja rekettebb lesz, állkapczája alatt,
vagy a pofáján valamelly daganat támad , ételkívá
nása megcsökken , a ' sertéji könnyen kivonattathatnak ,
a nyelve alatt apró fejér hólyagok származnak.
Az újabb Barom Orvosok vélekedése szerént a '
borsókának alapja bizonyos kézhaharnicza neinű bél.
férgekben vagyon , mellyek a rendetlen élésmod által
származnak .
Ezen borsókát leginkább a hátulsó nagy sonkák,
ban lehet észre venni, a ? hol a ' veres húsban lencse
!
nagyságú apró fejér csomoként jelennek - meg ; azom
ban sem az egészségre nézve nem ártalmasok , sem az
ízre nézve behatással nem bírnak , mellynek okáért
némellyek által csak megkeményedett zsírmirigyek
nek tartatnak , 's a ' sopkáknak és füstölt húsnak fel
basználásánál nem vétetnek figyelembe. Sőt némel .
Iyek a' borsókás disznónak a húsát igen jó ízűnek
tartják ; de én azomban nem tartok vélék.
Gyógyítása. A' felnőltt disznóknál , a ' mellyek
leginkább borsókások , ha ezen állapot a' fent elő
adott jegyek szerént gyaníttatik , .14 lat fínnomra tört
piskolczot (antinonium crudum ) kell adni ; nem kü
lömben , gyakran adatik ezen nyavalya ellen lencse ,
borsó , bükköny , és makk is. Különös orvosság gyaç
nánt ajánltatik , hogy naponként egy kevés ember
húgy öntessék italaikba. Egy tapasztalt Gazda a' pisz
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kolczat legjobb szernek tartja , ' s minden negyednap
egy disznósa egyszerre féllatot számlál , melly annak
az eledelébe tétetik . Továbbá azt javasolja , hogy
a' disznók tisztán tartassanak , és ne kapjanak heve
sítő eledeleket. Általjában a ' piskolczot atorok gyul
ladás ellen is jeles szernek mondja , 's jónak tartja
ha abból a' disznóknak Juniusban , vagy meleg idők
ben néha egy egy féllat adatik.
Egy másik tapasztalt Hazda ezen nyavalya ellen
azt javasolja , hogy néha borsót , vagy kendermagot
kell a vályuba tenni, vagy az eledelt meg kell ke
yerni tölgyfa -iiszöggel vagy pedig csak hamuval , mi
nekelőtte az a ' disznóknak adatnék , vagy szappanyos
lúgot kell azoknak adni , mellyben kezeidet meginos
tad , italúl , vagy pedig darát melly közzé annyi mu ,
stár magot keverj , a mennyit háram ujaid között
tarthatsz. A’ nyers piskolczot ez is oltalmazó szernek
mondja lenni, ha az a ' disznóknak nyelvére árpa
lisztel keverve hetenként egyszer adatik ; ha pedig
heténként égynehányszor adatik , akkor , úgymond 9
gyógyíttószer. Jó védeszkőznek mondja azt is , ha a '
disznóknak minden hónapban egyszer babérbogyó , és
fejér mustár adattik - bé , vagy kénko , babér , és tim
só egyenlő mértékhen , 's egy maroknyi korom ösz
yetürettetik , elegyíttetik , és a disznók' italába té
tetik .
5.) A' Csúsz vagy Folyosó. Ezen nyavalyát on
nan esmérhetni-meg , hogy a disznó elveszti ételkia
vámását , szomorúnak látszik , a fülei hidegek , töb
bet fekszik mint máskor , és egészen merevedet
ten jár.
Ezen nyavalya vagy a nagyon mohon való evés,
től , vagy pedig attól származik, ha a' disznók a he
ves szél? ellenében hajtatnak .
Gyógyítása. Vágj eret a disznónak mind a két
fiilén , és a ’ farkán ; és naponként kétszer , adj az e
következendő porból mindenkor féllatot :
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Végy : Tarnicsgyökeret (radix Gentianae ),
Fenyőmagot, mindegyikből egy latot ,
Khiſort egy köntinget, valamennyit por
ratörye ,

6. A' Hasrágás. Ezen nyavalyában ' a' disznó
nyughatatlan , nincs ennivágyása , gyakran Üszvehúzza
magát , görnyedez , és fajdalmakat nyillatkoztat-ki , 's
néha a' hasa felvan puffadya.
Gyógyítása. Egy marok székfüvet főzz-meg egy
icze vizben , szürd keresztül vásznon , 's add-bé felét
langyosan négy lat lenmag - vagy faolajjal a ' disznónak ,
' s ha a' rágás meg nem szűnik , 2 óra inúlva a' mác
Ez is jó.
sik felét is add-bé sintilly modon .

Egy jó marok székfüvet , 's ugyan annyi tört lenma
got addig főzz kétfont vizben , még a viz nyálkássá
lesz , akkor szürd -le , és add -bé néki felét lágy me
legen . - Vagy , ha a' hasrágás a' disznó ' beleiben ki
bontakozott és benneszorúlt széltől van , akkor a ' ha
sa nagyon fel vagyon puffodva ; illyen esetben törj
meg fél font köménymagot, és azt kavard az italában .
7.) Fülféreg , kukacz , nyű , vagy pondró. Ezt
a következendő jelekből esmérhetni - meg : a' disznó
a ’ füleit mindenhez dörgöli , a ' fejét gyakran rázza ,
's lábaival a füle ' tövét vakarja,
Ez attól származik hogy nyáran a' legyek meg
köpik , belé tojnak a disznó füleibe , 's az onnan
származott kukaczok a ' fülnek belső hártyáját meg
rágják .
Gyógyítása. Ha a ' 'megvisgálás alkalınával ku
kaczok találtatnak a ' fülben , kikell azokat piszkálni ,
és egy kevés terpetin olajt kell belé csepegtetni ,
vagy pedig a' fülnek belsejét terpetin olajba mártott
tollal inegkell kenegetni , 's azt mindaddig, 's gyakran
kell cselekedni, még ineg- gyógyúl .
Egy tapasztalt Gazda azt jovasolja , hogy a' ki
tisztított fülbe húnyorgyökérrel kevert üszibarazk le
vél-levet kell tölteni , 's azzal mosogatni, hanem ezen
gyógyítás ideje alatt a disznókat blhan kell tartani,
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8. ) A ’ Sertepárlás. Ezen nyavalyában a disznó
elveszti ételkivánását, a' sertéje elvedlik , és ha meg
markoltatik az ember' kezében marad , ha ki huzat
tatnak valamelly vernyeges csomok látszotnak tövein ,
Ezen baj attól származik , ha a' disznó sokáig
valamelly gőzös ólbon tartatik , és keveset jön a' le
vegőre ; ugyan azért a legelőre járó disznókat rít
kán éri .
Gyógyítása. Tedd a' disznót tiszta , száraz, szel
lős ólba , adj nékie száraz almot, mosd -még az egész
testét kefe által vizzel , és szappannyal, bocsájtsd - ki
naponként készer a ' levegőre, 's 8 lat savanyúkovászt
aludtt téjben felolvasztván , add azt háromszorra a ’
disznónak ; azon kívül ráspolj tölgyfahéjjat , főzz -meg
ebből egy fontot 16 icze vizben , 's adj ebből min ,
den étetéskor egy icszét , mellyhez mindég egy lat
fenyőmag kevertetik.
Ha ezen nyavalyára nem igen ügyelünk , csak ha
inar küveti aztat , a'
9. Farzsába , bénnaság , farfene. Ezen nyava
lya a' sertepárlás' gyógyításának elmullasztássából
származik. A disznók háttulsó részeiken megbénnul ,
nak , háttulsó lábaikat húzzák magok után , mintha a '
derekokat letörték volna ; végre a' nyelveiken hólya
gok támodnak , ételkivánásokat elvesztik , és a ' kihú
zattatott sertéjeknek tövei véresek.
Gyógyítása. Végy : Kámfort 2 kontinget,
szalamiát ,
salétromot ,
fenyőmagot , mindegyikből 5 kontinget,
Mind ezek finom porra törettetvén , öszve
kevertetnek , és 12 egyenlő részekre osz
tatnak .
Ebből adj-bé a' disznónak naponként háromszor ,
u . m . reggel , délben , és estve , mindenkor egy port
vizben , 's dörgöld -bé mind a két ágyékát e követ
kezendő irral ;
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Végy : porrátört körösbogarat 2 kontinget ,
disznózsírt négy latot ,
keverd öszve ,
Minnekutánna a' bénnaság elmúlt , tehát a ser
tepárlás ellen rendelt szereket kell még egy ideig
adni , miglen az egészen meggyógyul.
A’ többszer érdeklett Gazda a ' disznó szájában
találtató hólyagocskákat kinyomja , 's a' helyeit bé
dörgöli égett gáliczkővel. Azután az illyen disznó
nak naponként egy golyóbis nagyságú pilulát ád e '
következendő szerekből: t.i. egy lat piskolcsból , egy
könting kánſorból , kénkőből , lisztből , és mézből ,
a' mellyekből a' pilula készül.
10. A ' Tüzes-gyulladás vagy futó-tűz. Ezen ra
gadós , és felette pusztító , hirtelen ülő nyavalyának
a ' torokgyékkal nagy hasonlatossága vagyon , és csak
ugyan hasonló okokból is származik . Gyakran hirte
len meglepi az a' disznókat a' legelőn ; a' nyavalya
nagy elcsüggedés, és bádgyattság által mutatja- şi ma
gát, 's annak a széke gyakran a torokban , kivált
képpen a' lehelyőcső ' fejénél, másoknál pedig a test'
hátulsó részében van.
Minden esetben a szenvedő részen nagyobb, vagy
kissebb daganat látszatik , 's a ' bőrön veres foltok je
Jennek-meg , mellyek a' gyulladás nevekedésével min
dég setétebb színűek lesznek ,
Ritkán lehet az ezen nyavalyában szenvedő álla
tot megmenteni , mert rendszerént előbb megöli azt
a' gyulladás , mintsem a' segedelemrőf gondolkodhat

nink. Ugyan azért az egészséges állatokat hamar el
keil választani, és meszszire eltávoztatni , tiszta, szá
raz ólakban tápláló vékony eledelt kell nékiek adni ,
leginkább aludtt tejet darával , vagy liszttel kever
ve ; azon kívül a következendő szerből
Végy : 8 lat salétromot
12 lat Glauber - sót ,
porrá dörgölvén , és öszvekevervén naponként reggel ,
és estve , mindenkor két latot kell az eledelök közzé
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adni , és ezt egy ideig folytatni. Egy tapasztalt Gaza
da azt javasolja , hogy minekelötte azon porokat béo
adnánk , fekete hunyor gyökérport (Rad . Hellebori nig .)
kell a disznóknak hánytutó-képpen bé - adni ; ( egy
öreg disznóra egy kávés kanálnyit , a ' fiatallabbakra
fél kanálnyit, a' malaczokra egy fertály kanálnyit kell
venni ; rozslisztel öszve gyúrni , és piluta formá
ban a' disznó torkába tenni ) úgymond: ezen hánytató
ugyan nagyon megerölteti a ' disznókat, de a ' leghat
batossabb szer a még egészséges disznóknak ezen be
tegségtől való meg -oltalmazására.
A’ sokszor einlítet tapasztalt Gazda igy érteke
zik ezen nyavalyáról : A tüzes gyulladás úgymond ,
igen veszedelmes nyavalya, mert gyakran 24 óra alatt
el ragadja az állatot. Leg közönségesebb jelei e' kö
yetkezendők ; az oron és szeineken való halavány szín ,
az ételkívánás elvesztése , hörgő lélekzés , a nyak
nak előre nyújtása , és az állkapeziín lévő mirigyfor
ina hólyagok . Az állat' hasa szorúlt , a' ganéja szá
raz , és kemény , és ha felmetszetnek , tehat a nya
valya székének a helyén fekete pokolvaros vér lát
szik . Ezen nyavalyának az oka rendszerént a napnak
nagy forrósága , az italban való héjányosság , és a '
nagyon meleg 'eledel .
Közönséges eszköz ellene a következendő : A '
füleken , és a farkon megnyittatott ereken annyi vért
kell kibocsájtani , a ' mennyi négy tenyérbe béfér. A '
mirigy forına holyagókat jó ollóval el kell metszeni,
8 a ' sebet sóval , és eczettel bé - dörgölni . Naponként
kell a ' disznónak egy pohárral adni langyosan a' kö
vetkezendő italból : végy egy morok keréknádrafüvet
( földön futó borosztyán . hedera terrestris) és két ka .
nál kendermagot; ezeket öszvezúzván és apróra vag
dalván , főzd négy pint vizben addig , miglen annak
hatodrésze elfől , azután szürd keresztül vászon ru
hán , 's tölts közibe harmadfél icze aludtt tejet , és
egy fertály ineszszely faolajt.
Ez is jó szer : Végy
piskolczot , szalétromot , és veres pecsétagyagot ( bo
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lus rubra ), mindegyikből egy latot, és féllat kánfort,
mind ezeket porrá törvén , és 16 részre osztván , adj
abból a' dísznónak naponként egy részt.
Ha azonban a ' gyulladás már valamelly Hely
ségben vagy ólban lévő disznókat meglepte , tehát
azokat nem kell a ' többivel kihajtani. Ezen nyaya

lyától való megoltalmazásokra végy hat inarok sót ,
és ugyan annyi lenmagot; ezeket tedd egy tálba , ke
verd öszve , ' s tedd a ' sütőkemenczébe , a' hol porrá
kell válniok. Azután zsackóba töltvén , tedd a ' disz
nók ' italába. Diófagombákat , régi rosdás vasat , és
örvény gyökeret is igen jó az italaikba vetni.
11. Az Okádás. Ez rendszerént csak akkor szár
mazik , mikor a' disznó valamit ollyant evett , a mi
hányást okoz . Ugyanazért figyelmezni kell , hogy a ’
disznó a ' kiokádott szert ismét meg ne egye : mert
az által újonnan való hányás szárınazik , melly vég
tére annyira megrontja a' gyomrát, hogy az inár sem
mi féle eledelt, sein szenvedhet meg. Néha már ezen
gondoskodás által is lehet segíteni. De ha az okádás
nem szünvék -meg , tehát adj a disznónak minden két
órában vizben felolvasztott két tojást . Ha még ezen
szer sem használna , akkor adj a' disznónak naponként
hároinszor 2 lat terjéket , mind addig , miglen az , az
eledelt inagában megtartja.
12.) A' Hurut . Ezen baj vagy különös nyavalya ,
vagy pedig más nyavalyának , p . o. a' tüdőgyulladás
pak , aszúkorságnak , 's m. a' f. következése .
A' magános hurut , vagy a meghűtéstől , vagy
a ' nyulós nyálkától, vagy a sok pornak elnyelésétől
származik , inellyek a' torokban, vagy a ' tüdőnek lé
lekző ágaiban erős izgatást , vagy gyenge gyulladást
okoznak.
Gyógyitása. Ha a meghűtésnek a következése ,
akkor a következő liktáriomból :
Végy : Edesgyökeret ,
ánismagot , mindegyikből 3 latot ,
inind a kettőt porrá törvén , 8 lat mézzel,

1
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šenj

vagy czukorral béfőzött bodza nedvel csi
náld liktáriomma,
naponként kétszer egy dionyit a nyelvére , és

italúl korpás , vagy lisztes langyos vizet adj.
Ha a' bé -nyálkásodástól származik , a ' midőn a'
disznók sokáig hangosan köhögnek , minekelőtte va
lainit kiköhögnének ; tehát ajd azoknak reggel , és
estve a következendő liktárioinból :
Végy : Egy font mézet ,
négy lat porrátört piskolczot ,
és annyi ' tormát , ' a' mennyi szükséges ,
és csináld péppé.
egyneliány panálnyit a nyelvükre.
Ha pedig az elnyelt por okozza a' hurutot , ak
kor főzz-ineg tejben , vagy vizben szénapolyvát , vagy
korpát , vezéreld ennek a ' gőzét a disznó orrába, 's
adj annak gyakran aludtt tejet italúl .
A' más nyavalyával öszveköttetésben lévő huru
tot nem szükséges orvosolni, mert az , az oknak el
távoztatásával önként elenyészik .
13.) A' Tüdőgyulladás. Ezen nyavalya rendsze
rént a felhevüléstől , és hirtelen meghűléstől, hi
deg italtól , ferdéstől , a ' sok por elnyelésétől , 's
m . a' f. szárınazik. A' disznők lóggatják a' fejüket ,
rövid , és gyors nyillallások van , a' füleik , és lábaik
hidegek , az első lábaik között már kivülről is égető
hévséget tapasztalhatni ; az ételkivánás inegcsökkent,
a' szomjúság nevekedett ; az állatok jobban szeretik
a' vizet , mint a' tejet , minthogy a víz jobban hűt ;
bétúrják magokat a ' földbe , vagy iszapba , 's egész
nap is úgy feküsznek , mint ha meg volnának dögöl
ve. Eleinte gyakran röfögnek , hanem szemlátomást
elbádgyadnak, végre elhagyják a túrást , 's 9-11
vagy 16 - dik napon elvesznek.
Gyógyítása. Először erős érvágást kell elővenni
a ’ farkók' egy darabjának elmetszése által , rendelj na
ponként háromszor szénapolvával főlt langyos víz
ferdőt , és adj-bé naponként kétszer , vagy háromszor
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egy vagy két kanáluyit a nyelvére e következendő
liktáriomból :
Végy : tarnicsgyökeret ( gentiana),
gyökönke gyökeret (valeriana ) ,
fenyőmagot , mindegyikből 6 latot ,
mind porrá kell törni , és öszvekeverni.
14. ) A ’ Tüdőveszés. Ez igen veszedelmes nya
valya , ' s a' hurutból, lehegésből , és elsoványodás
ból vétetik észre. Rendszerént a ' nagyon meleg élé
deltől , és lágy időtől származik ; inelly által a ' disz
nók el-soványodnak. Ezen nyavalya ellen e' követke
zendő szer használtatik :
Végy : Egy font lenmagpogácsát ,
két lat széleslapu gyökeret (bardana ),
egy inarok csáhairt (poterium ),
verescsalánt , és
betonikát ,
vágd- , és keverd öszve ,
' s tedd naponként a' disznók' eledele közzé.
15.) A' rüh , és kosz. Ezen ragadós nyavolya
melly a' bőrön való kiütés', 's szároz var által mu
tatja-ki magát, néha csak egyes helyeket , néha pe
dig az egész testet elborétja, a ' midön az állatok
szüntelen kemény testekhez dörgölödzenek , melly ál
tal egész kopasz foltok származnak , 's néha egész
sebeket dörgölnek magokon.
Ezen nyavalya többnyire úgy ragad - el ; azomban
a
néha a szük , alacsony ollak , tartos nedves idő,
disznókkal való rosz , tisztátalan bánástól , rothadt
eledel , 's m . a' f. által is származik.
Legelsőbben is válaszd - el a' betegeket az egész
ségesektől , rekezd tiszta szellős ólakba , 's adj azok
nak naponként háromszor :
į lat piskolczot , 's ugyan annyi porrá tört bü
döskövet (kénkő) az eledelek közzé , 's mosd -meg az
állatokat ezen pornak 5- vagy 6 napi alkalmaztatása után
véka tyúkganéjból, 's ugyan annyi hamuból, 12 font
vizzel készített luggal , naponként egyszer:
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Ha a ' kosz vagy rüh inár régi , tehát a követ
kezendő zsírral :
Végy : porrátört kénkövet ,
tiszta salétromot, mindegyikből 4 latot;.
csinálj belőle lenmagolajjal híg irt.
dörgöld-bé jól a ' rühes helyeket , ' s a' mellett na
ponként valamelly usztatóba kell a ' disznókat haj
tani.
Bizonyos taptsztalt Gazda ezen nyavalya ellen
azt javasolja : hogy a disznónak farka alatt ér vágas
sék , azután a ' disznó szappanyos vizzel , ' s végre
mész -vizzel mosattassék - neg, ez úgymond , töbnnyire
fog használni. Az ólat ki kell tisztítani , és friss
alınot kell belé tenni. A belsőképpen használt kén
virág ( flores sulphuris ) tisztitja a vért. Ha a' bör
fel van repedezve , tehát azon helyeket bé kell kenni
küllőmázzal , és fagygyúval. - Ezen nyavalya a' fe
kete húnyor gyökérnek hamuval fólt levével való
gyakori mosogatása után is el vész , ha végre ó -háj
jal kenettetik - bé, melly büdöskő fínom porával va
gyon el készítve.

16. A’ Dühösség. Ha észrevétetik , hogy a' disz
nót valamelly veszett állat megharapta ; tehát le kell
azt dönteni , és megkötözni , hogy ne marhasson, az
után a ' harapott sebet éles késsel elegendő kiterje
désben , és elég mélyen ki kell metszeni, a sebet jól
ki kell mosni sósvizzel , vagy erős lúggal , és ki kell
égetni tüzes vassal , vagy pedig porrátört körösbogara
kat kell beléje hinteni . - Eledelűl aludtt tejet kell
adni 13 konting salétrommal.
De ha azt észre nem vettük , és a' dühösség?
jelei már tapasztaltatnak ; tehát azon állatot azonnal
meg kell ölni, elásni , és oltatlan meszet reája hány
ni.
Ezt pedig azért kell cselekedni, ne hogy a '
kís kár' és veszedelemből nagyobb származzon.
A ' veszetség néha agyvelőgyúladásból is szárma
zik , 's ez jóllehet nem ollyan veszedelmes de mégis
kell a ' bajtól tartani : meg esmérhetni a veszetséget
4

arról , hogy az állatnak el vész étel kívánása , elein
ten magánosan idestová bollong az állat kedvetlenül,
vagy le fekszik , 's tündöklő szemeit meresztgeti, fü
lei rendkívül melegek , szája forró és száraz , füle tö
vét hátulsó lábaival gyakran vakarja , az elsőkkel pe
dig tompól, rémittő dühösséggel turkálja a földet ,
mindenfelé harapdál , mindennek szalad a fejével ,
valamit csak lát.
Ha tehát a disznó nyári rekkenő meleg és nagy
szározság idején veszet-meg , és bizonyosan tudjuk
hogy a nyáj. körül veszett állat nem járt; úgy a '
disznó' fülén 's farkán erét kell vágni, a ’ szokott mod
szerén azokból egy kis darabocskát el kell inetszeni .
E' mellette , bé kell nékie adni napjában háromszor
1 } künting salétromot vizben fel olvasztva. A ' fejét
pedig azonnal hideg vizben mártat vászon -rongyokkal
békell kötözni , és azt nagyon gyakran hideg vizzel
felfrissítteni : A ' nyaka' két oldalát pedig , a ' vál
lapoczkáihoz közel egy jó -tenyérni hellyen , bé kell
dörgölni az itt' következő kenettel ,
Végy : kőrösbogárport 2 köntinget,
disznózsírt 2 latot
keverd jól öszve.
A' salétrom ” béadását , 's a ' feje' bépólázását mind
addig félben nem kell hagyni', valamég a nyavalya
egészszeu el nem múlik .
Jegyezd -meg , ha a ' veszet állat , meg nem se
besítette is a ' dísznót , hanem csak a' nyála maradt
rajta , meg veszhet az ; 's azért ha azt észre vetted ,
mosasd meg a ' disznót lúggal , vagy szappanyos viz
zel , kefe segedelméyel.
17. A? ficzamodásokról , sebekről, és kelésekről.
A ' Ficzamodásoknál szappany- , vagy kánſoros
égettbort kell külsőképpen alkalmaztatni mind addig ,
miglen a' baj elhárittatik. Önként értetödvén , mi
nekutánna aʼkiſiczamodott tag helyre igazíttatott.
A Sevek hideg vizzel , mellyben egy kevés tim
só olvasztatott fel , vagy ezettel , borral , vagy pá

61
jinkával, szükség eseteben búgygyal , mosattatnak- ki;
annakutánna terpetin ollajjal békenettetnek , vagy viz
zel felhigitott Theden ' sebvizével ( aqua Thediana )
békötöztetnek .
A' Keléseket jókor fel kell nyitni, mert a' disz
nónak vastag bőrén nem törhet a genyetségkeresztül;
ugyanazért , mihelyest a kelés puha, azonnal felnyit
tatik valamelly jó éles késsel , azután , kimosattatik ,
és terpetin olajjal békettetik .
Bizonyos tapasztalt Gazda azt mondja , hogy az
illyen daganatokat hosszában kell felnyitni , a ge
nyetséget jól kinyomni, 's a' helyet fagygyúval, és kül
lomázzal bé kenni.
A ’ kemény keléseket előbb lúdzsírral, vagy fris
sótalan irósvajjal , vagy pedig e' következendő irral
meg kelt puhitani:
Végy : egynehány sült liliomgyökeret ,
két inarok soskát ;
törd -meg kőmozsárban , azután főzd ele
gendő mennyiségű disznó- , vagy lúdzsírban , miglen
pépformájúva lesz : annakutánna úgy kell a ' keléssel
bánni , a ' inint fentebb leírtam .
18. ) A' Vízkorság. Ez a' bőrnek szárazsága , a
vizelletnek csekélysége , a ' ganéjnak kevés , és száraz
volta , a' szomjúság nagysága , a szemeknek homá
lyossága , bágyatsága , és szomorúsága , a testnek
puhasága , és hidegsége , 's a' hátulsó részeknek da
gadása által nyillatkoztatja, ki inagát ; melly mellett,
ha egy kezedet a' hasnak egyik oldalára teszed a' más
sikkal pedig annak inásik oldalát inegütöd , a' viznek
a ' hasüregében valá menetelét , ' s folydogálását veen
ded észre , az ételkivánás elenyészik , 's az állat el
soványadik , végre a ' hasa a disznónak nagyon fel
puffad.
Ezen nyavalya a ' sok vér elvesztésétől , rosz táp
lálástól , tartós nedves időtől , és mocsáros levegbe
tól származik
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Gyógyítása . Gyakran kell adni fenyőmaghól ero
sen lefőzett levet (dedoctum), mellybe egy kevés ter
petinolaj töltetik ; adj nyolcz napig folyvást reggel ,
és éstve a következendő porból :
Végy : gyökönke gyökeret 8 latott ( radix vale
rianae silvest.),
tarnics gyökeret ugyan annyit,
kappanőrfüvet 4 latot , ( arnica )
fenyőmagot 12 latot, porrátörve , és ögz
vekeverve .
mindenkor egy latot a disznó ' eledelébe. Elmúlván
a ' 8 napok , e' következendő liktáriumból :
Végy : Rutalevelet ,
fenyőmagot ,
ezerjófűvet , és
tanicsgyökeret , mind egyikből 3 latot ,
törd porrá , keverj közzé fél font sót , és
csinálj belőle fenyőmagnedvel liktáriomot ,
adj a disznónak naponként egy dionyi nagyságút a
nyelvére 4 napig egymás után . Azután ismét az első
orvosságot vedd- elő , 's ezeket mind addig váltogatya
adjad , miglen a disznó meggyógúl .
19. A Szemfájás leginkább a'malaczokat lepi -ineg ,
a ' midőn azoknak szemeiből fejér ragadós genyetség
folyik , ' s a ' szemhéjjaik öszveragadnak.
Gyógyítása. A szemeket ki kell mosni langyos
vizbe, vagy téjbe mártott spongyiával, vagy lágy vá
szony- rongyal ; 's bé kell kenni a’szemet naponként
egyszer kámforos fejér irral ( ungventum album cam

phoratum ).
20.) A' Himlők. A bőrön való apró kelések ál
tal jelennek -meg , mellyek felfakadnak , vart formál
nak , 's annakutánna lehullanak ; az alatt a szemek
Ezen nyavalya ragadós , 's
rendszerént bédagadnak.
ugyanazért az elválosztás szükséges.
Gyógyítása . Mosd - ineg a' szemeit langyos vizzel?
vagy téjjel , adj ennie aludtt tejet , mellybe tégy a
következendő szerből:
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Végy : Négy lat kénkövet ,
nyolcz lat fenyőmagot ,
törd porrá , és keverd öszve ,
naponként mindenkor egy latot.

6

21.) A Lépkorság ( Lép és máj -daganat). Nem
csak maga a' lép, hanem a' ınáj is szenved ezen nya
valyában , melly az edények ' dugulásában áll , a'
melly által a' máj , és a' lép feldagadnak , és ineg
keményednek. A' disznók kerengenek , mint a' bir
kák a kerengős nyavalyában , 's a' mellett nehéz
lélekzetük , és száraz hurutjok van , ' s zöld nyálkát kö
högnek - ki.
Gyógyitása.
A beteg disznón eret kell vágni.
Nyáron pitypang-, oroszlánfog- ( Leontodon Taraxa
cum) füvet , és gyökeret kell szedni, jól meg kell
zúzni , s azzal kell a' beteg disznót reggel kihajtás
előtt , és estve hazajövetelekor : étetni, aludtt téj
közzé keverve, ezt nagyon szeretik is a disznók.
Minden étetéskor a ' következendő szerből :
Végy : Ammoniak mézgát (gumit ),
Szalamiát , mindegyikből 3 latot
Venècziai vagy Debreczeni szappanyt 6
latot ,
mind özzvekeverve oszszad - fel 12
részre,
egy vagy két latot kell eledelők közze keverni.
Télen által a ' megszárított pitypang - Oroszleán
fogfűből, és gyökérből 6 maroknyit meg kell főzni
négy font vizben
óráig ; meg kell szűrni , 's abból
kell a' disznónak reggel , és estve mindenkor
fond
tot az eledele közzé keverni.
Bizonyos tapasztalt Gazda azt javasolja a ' lép
korság ellen , hogy az égő tamariska parazsait el kell

oltani vizben , '& ezt a' vizet kell a' disznóknak ital
úl adni.
22. A' Nyavalyatörésről. A' nyavalyatörésben
sinlődő disznó grakran a földhez vágja magát , gör
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csüket szenved , a ? szemeit elforgatja , tajtékszik
gyakran megharapja a' nyelvét , a' fogait csikorgatja,
a ' lélekzése hol igen lasgú , hol igen sebes, néha han
gosan sikit ; a ' háttulsó lábain ül , és reszket.
Ezen nyavalyát igen gyakran a ' giliszták okozzák ,
' s ugyan azért giliszták ellen való szert kell a ' szen ,
vedő disznoknak adni. De sint' olly? syakran a' he
ves köldökcsömörnek avagy kólikának a ' következése
is ; ezen esetben ritkán segíthetni , ' s az állat a ' bel
ső részek? gyulladásában elvész.
A’ nyavalyatöres ellen erőssen ingerlő szereket
kell adni , mivel annak oka az érzőinak ’ hirtelenvaló
gyengeségében vagyon ; de ritkán fog valamelly szer
használni. Azoinban kell annak adni 12 grán kifacsart
kerti ruta levet , vagy egy evőkanálnyi borsos szaka
fü . bárány-, vagy egér -csecs -fű- ( sedum acre ) levét ;
ezt regvel és estve kell beadni 25 grán zsálya -kivo
natban (Extractum Salviae)
Igen hasznosnak találtatott az Olomczukor , mellye .
ből naponként két grán adatik - bé lágymeleg téjben ,
's lassanként fellyebb vitetik a ' dózis , ha haszorulás,
vagy inás hasonló esetek nem vétetnek észre,
23. A' Kolika. Valamint a ' loyat , úgy a disznót
is meglepi a ' kolika ; esmertető jelei abból állonak :
hogy a disznó sikít , a földhez vágja magát , járkél,
vagy is inkább futkoz ,
ba esik.

gyakran heves rángatodások

Nagyobb részént a ' giliszták okozzák, melly eset
ben a ' gilisztás? nyavalyákra , és azoknak orvoslására
kell itt az olvasot utalíttanom .
Ha a kolika az emésztésben való hibától , vagy
a megszorúlt szelektől származik , tehát adj - bé a'
disznónak ininden három órában ürömböl és szék fü .
ből készült erős főtléből egy köntinget, és sós bél
fecskendőt ( klistért) adj utánna ' s ha jonak találod ,
ismételd .
Ha a' hasszszorulás makacs , és az állatt heves
fájdalmakat nyilatkoztat-ki ; teliát gyulladástól. tartz

hatni. Ezen esetben a fentebbi főtléből
köntinget ,
és egy kanál friss lenmagolajt végy bélfecskendőnek .
Ha a' has feldagad , 's a' fájdalmak enyhülnek ; ak
kor a' belek' gyulladását várhatni, 's az alatt a disz
nó nem sokára elvész.
24. A' Gilisztákról. A' fiatal , de sok felnőlt
disznóknak is , a' mellyeknek emésztő müszérel na
gyon el vagynak gyengülve , külömbféle férgek talál
tatnak beleikben , u . m . orsó - férgek , galandférgek
' s t. in . f.; az illyen állatoknak jelenléte a ' nagyehe
tőség mellett mindég állandó soványságot , tartos hu
rutot , gyakran hasmenést , máskor meg haszszorulást
okoz , a' ganéj mindenkor rosz emésztésre mutat : Vég
re a kólika jön elő , mellynek közelgetését a nagy
nyughatatlanság, sikítás , szüntelen való koborlás, és né
ha a' görcsök jelentik , mint a ' nyavalyatörésnél.
Ezen állapotban legelsőben is a' férgeket kell
elüzui, 's a' beleket jó állapotra hozni.
A ’ férgek ellen egyik leghathatosabh szer , a '
ráspolt czin . Ebből négy scrupulust egy kevés dara,
vagy más közönséges disznóeleség közzé kell keverni,
mellyet a disznók szeretnek . Ezen szert három vagy
négy napig kell folytatni ; 's a' mellett a' beteg állat
ürüm-, vagy cziczkoró lefől - leyét , és az eledele küz
zé egy kevés sót kap .
Chabert , Franczia ( Eric Viborg memoires du
porc. p. 117).azt javasolja : hogy a' gilisztás disznónak
egyenlő mennyiségű szarvasszary essenciából , és ter- petin olajból alló keverékből naponként kétszer egy egy
téhás kanálnyit kell adni ; de Viborg ezen szert ve
szedelmesnek tartja , minthogy az állatok könnyen
inegfulladhatnak tőle ; ugyan azért azt javasolja, hogy
hároin scrupulus szarvasszarv essenciához , és ugyan
annyi terpetin olajhoz elegendő mennyiségű korpa ke
vertetvén , pilulákat kell belőle csinálni , s azokból
reggel és estve mindenkor négyet vagy hatot béadni.
25. A ' disznó' háttulsó részének , és elejének
bénnaságáról.
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A bénnaságnak ezen neme a ' test hátúlsó részén
jelenik -meg , úgy, hogy a disznó nem kelhet-fel ,
és ha felkelis , azonnal el kezd ingadazni , ' s inind az
eleje , mind pedig a' hátulsó része megtagad ja tőle
szolgálatját.
Egyszer'smind az emésztő műszerek’
gyengesége , mocskos, nyelv , az ételkívánás' hejánya ,
l'oszszúl emésztett ganéjlat , 's gyenge gyors érverés,
vagynak jelen.
A ’ rosz gondviselés alatt lévő , egészségtelen ele
delel táplált, szűntelen az ólban tartott disznók vagy :
nak ezen bajnak kitétetve , de ritkán lepi az meg a '
kövér disznókat.
Gyógyítása. Mindenek elött a ' disznónak jobb ,
' s egészségesebb eleséget , és száraz ólat kell adni,
meg kell mosni langyos vizzel , és meleg tiszta 6lba,
órában
bő alomra kell helyheztetni , minden háram
megkell klisztérczni valainelly fűszeres fűvekből, p . o .
1 ürümbül, méntából, vagy rutából készült főtlével,
haszorulás esetében egy kevés sót, vagy húslevest is
kell közzé keverni ; minden három órában kell adnia
két pilulát , avagy három küntinget a következendő
szerből : Végy kalmusgyökeret , tarnicsgyökeret porrá
törve, és sót mindegyikbőt egyenlő mértékkel , 's mega
kívántató mennyiségű vizzel, és lisztel formály belőle
pilulákat.
Ezen orvoslást egynehány napig folytatni kell ,
miglen az állat ismét kívánni fogja az eledelt , és a '
bénaság elmúlik .
26. A' sertésnek köszvenyéről.
Mind a fiatal , mind pedig az idősebb ser
téseket gyakran meglepi a küszvény, melly által ,
ha czélarányos segítség nélkül szűkölködnek , el
vesznek .
A sertés" küszvényének ezek az esmertető
jelei vagynak : a köszvényes állat nem eszik , ele
venségét elveszti , elbádjad , mellyet elbódulás , szé
delgés , és az egész állat testét háborgató nagy resz
ketés követ ; a beteg állat kerengni kezd , és csak
akkor állapodik-meg néhány peczenetig , ha vala
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melly szegletbe szorúlyán , vagy falhoz , sövényhez ,
's más illy tárgyakhoz kerülyén , forgolódásában há
tráltatik ; úgy tetszik , mintha ezen állapotban se nem
látna , sem pedig nem hallana. Alsó álla erőszakos
mozgásba jut , szájából sok sürü hab válik-ki , a ' beteg
állat eldől , azután az egész testét erőszakos lüktetés fog
ja - el , 's ezen kínlódása alatt akaratja ellen is vizel
lik , míg néhány perczenet múlva ismét felkelvén ,
újra kerengni kezd , mellyre a’ többi előszámlált jele
netek is rendre következnek. A ' betegségnek egész
folyamatja alatt gyakran halhatni annak erőszakos
fogcsikorgatását.
Ha a ' nyavalya alkalmatos szerrel orvosoltatik ,
rendszerént négy , legfellyebb hat nap atatt tökélle
tesen elmúlik.
Ziller Meiningeni Barom Orvos tapasztalása sze
rént ezen nyavalya leginkább azokat a' sertéseket
szokta meglepni , mellyek jó ideig pálinka-moslékkal
tartatván , arról hirtelen más eledelre szoríttatnak .
Azonban más sertést is megszokott ezen betegség ke
rülni , anélkül, hogy a nyavalya' okát amaz ete
tésbeli változásban lelhetnők.
Ziller az illy' nyavalyában kínlódó sertést igen
a
jó foganattal gyógyítja az által , hogy külsőképpen '
füle megett mind a két felől terpetin olajjal nedve
sített szőrmadzagot húz a ' bőrön által , és azt mind
addig , míg az állat meg nem gyógyul, a' bőr alatt
hagyja ; belsőképpen pedig ezen port rendeli:
R. Sulphat. Sod. scr, unum,
Pulv. Rad. Valerian . officin . dr. unam.
M. f. pulvis pro Dosi
D. t . Nr. 8. Sig. Disznóköszvény ellen .
Mellyből a ' betegnek napjában háromszor: reggel, dél
ben, és estve egyet fél pohár vizben feloldozva kell
béadni addig , míg egészsége hellyre nem áll .
Hogy azonban még a' Patikára se szoruljunk ,
ezen por helyett jó foganattal használhatnį a' közöns
séges gabona- pálinkát ( azomban más pálinka is jól,
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mellyből egy erő kanálnyi szinte vízzel , mint az em
lített por , felhidíttatván , a'sinlődő állatnak napján
ban háromszor bé adattatik. Ziller azt vallja , hogy
ezen ' italnak még jobb foganatját tapasztalta , mint
sem a' fent előadott patika szernek , és hogy általa
a' sertés gyakran már háromszori bévétele után szem
látomást jobban lett.
Hogy ezen Orvosszerek mennyiségét a fiatalabb
is gyengébb , és vénebb állat korához , és erejéhez
képpest szűkíteni, vagy szaporítani kell , önként ér
tetődik.
Ezen szereket , vagy inkább ; minthogy az érte
lem azt tanácsolja , hogy a' foganatosabb olcsóbb, és
kéznél lévő szereket használjuk az orvoslásra , a’ friss
vizzel vegyített pálinkát úgy adjuk -bé a' beteg ser
tésnek , hogy azt egy einber (a' mit a' gyenge nyo
morgó állattal könnyen negtehet) tarcsa ; egy másik
a' sertés' sáját bottal felnyítván , a' bot mellett an
nak szája szegletén az italt valamelly kis tölcséren
bétölcse .
27. A ' Bélkidülésről. Gyakran megesik , hogy a'
sertésnek a végbele az alfelén kibuggyanik , vagy a
mint mondani szokás, kidul , úgy, hogy annak belseje
kifordúl, gyulladásba indul , és megdagad. Ezen nya
valyának okát rendszerént a ' könnyen , és szaporán
erejedző , 's ennélfogva puffasztó eledelben, és a ' bél?
gyengeségében kell keresni . Magában ugyan nem igen
veszedelines ezen nyavalya , ha illendőképpen Orvo
soltatik ; mindazonáltal a ' gondatlanság által annál bi
zonyosabb veszélyt , és kárt okoz .
Mihelyt valainelly disznónak a' végbele kifordul,
azonnal el kell azt a többi sertésektől választoni , és
inagánps ólba helyheztetni ; minthogy azok igen sze
retik a' kidüllyedtt belet megmarni , sőtt még héfal
ni is , melly által a' beteg állatnak bizonyosan el kell
vesznie.
Ziller a' béldüllyedést szerencsés foganattal illy
førın án szokta gyógyítani : Az abban szenvedő álla
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tot t. i . lefogatja , és a' kidüllyedett végbelet lágy me
leg vizzel tisztán megmosván , olajjal sikosított ujjai
val természeti helyhezetébe igazítja , a mi rendsze
rént könnyen végbe megyen . Ez meglévén , hogy az
ürüles' alkalmával ismét ki ne forduljon , viaszos
madzaggal gyengéden az alfeléhez tűzi a szakadást
olly módon , hogy mind a két részről tűvel belőlről
kifelé öltvén , a 'madzagot vigyázva öszveköti , 's azu
tán az alfelet naponként négyszer vagy ötszer egy ne
gyedrész eczetből , és háram negyedrész tiszta friss
vizből készül vegyülettel megnetvesítteti. Egy hét
múlva a ' madzagot , ha addig önként ki nem esik 2
feloldja , és kiveszi. Ezen kötés által , ha hogy nem
feletté szorosan; hanem csak olly módon tétetik, hogy
a ' bél kifordulását gátolja , a' sertés’ ürülése nem
hátráltatik. Egyébberánt önként értetődik , hogy az
illy állapotban súnlődő sertést betegsége' idején inér
tékletesen , és könnyű , ' s nem puffasztó eledellel kell
tartani. Ziller ekként gyakorlott orvoslásában min
denkor olly szerencsés vala , hogy azt a ' Gazdáknak ,
és Barom -Orvosoknak nem győzi eléggé ajánlani ; sőt
azt mondja , hogy még a' bélnek nagyobb inegsértő
désénél sem talált okot arra , hogy ezen orvoslása '
modjától eltérne.
28. A' Hideglelést a disznókon onnan vehetni
észre , hogy az ételt nem kívánjók , bádjadtak , a
fejeket loggatják , és reszkednek ; legbizonyosabh or
voslása pedig a fülek_megett , vagy a ’ fark alatt
való érvágás ,
Ez után meleg 3lban tartatván, felszeltt kenyérből ,
húslévből , és egy kevés csombor -méntából (mentha pu.
legium) álló moslékot kapnak . Ezen moslékot kever
ņi kell philonium romanummal , t. i. egy latot 10
font inoslékra , ' s ezt folytatni kell mind addig, miga
len a ' sertés megfrissül, és megvidúl. Egy tapasztalt
Gazda vadgeszténye lisztel vegyítette öszve a' moslés
kot , és ezen nyavalyától disznai megszabadultak,
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29. A' Gyomorgengeségét az által gyógyítod-meg,
ha az eledelüket megváltoztatod , és egy kevés babot
adsz nékiek vizzel . Ha ez nem lenne foganatos, tehát
keverj naponként egy lat Mitridatot (auditotum mith
ridaticum) az eledelök közzé.
30. Az Epésbetegséget onnan lehet megesmérni,
hogy a' sertésnek a szemei sárgák , 's az ajakái , és
állkapczáji dagadttak. Ez ellen mint legjobb orvosi
szert , azt javasolják , hogy godirczot-, vérhullófűvet
( chelidonium ) kell öszve zúzni, s azt boreczettel
keverve , meleg moslékban a' disznóknak adni.
31. Néha a ' sertéseknek valamelly veres kiha
nyások vagyon , a' mit onnan tudhatni meg , hogy
a szemeik , és bőrök veresek , 's az eledeltől undo
rodnak ; ekkor azoknak 16 óráig való koplalás után
lágy meleg moslékban 20 grán szarvasszarv - sót ( sal
cornu cervi ) és négy lat szalamiát ( sal ammoniacum )
kell adni.
32. Az Álomkórság , a ' midőn a sertések egész
nap alusznak : Öszvezúzott porcsinból ( portulaca) álló
hánytató által orvosoltasanak -meg.
33. A' Szédelgés a ' lépnek dugulásától szárma
zik . Ennek megorvoslására zúzz öszve ürüm leveleket,
és az ürüm ' hegyeit, egy kevés csombor - lével, 's tölts
ezen léből a' disznók ' eledele közzé.
34. Ha a disznok' hasmenésben szenvednek ,
az két napig magától el nem múlik , adj azoknak ele
dele közzé fél font porrátört makkhűvelyt ; ha pedig
ez nem használna fél narok apróra vagdalt timpó
gyökeret : ha ez sem használna ; Végy két lat sárga
tarnicsgyökeret porrá törve , tölts erre egy font vi
zet , és fozd egy kevés ideig , azután szürd-le a' le
vét , keverj-belé két künting híg opiumot és ebből
adj a ' nagy disznóknak háram , a ' südőknek két , a '
malaczoknak egy kanállal minden négy órában egyszer .
35. Ha a disznók megtetvesednek , tehát olajjal,
vagy más zsiradékkal kell azokat békenni. Továbbá
jó az ellen a sertéseket dohányból, és tölgyfa héjból
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készült lúggal megmosni, 's azután egynehány óra
múlva megfereszteni.
Vagy tégy megaprított fok :
hagymát pálinkába , 's kend - bé azzal azon helyet , a '
hól legtöbb tetű vagyon.
Vagy tégy eldörzsölt fog
hagymát repczeolajba , kend - bé azzal a' disznókat , 's
adj azoknak lenmagpogácsát eledelül.
Vagy vegyíts
egy kevés kénesőt óháj közzé , ' s kend-meg ezen ke
nőcsesel az előbb jól megferesztett disznónak tetves
helyeit. Azomban a' tisztán tartott , és jól táplált
disznók soha sem fognak megtetvesedni.
36. Körömfájas, vagy körömméreg. Ha vala
melly disznó sántíttani kezd, fogasdle, és visgáld-meg,
hogy mi baja lehet a lábának . Ha nem inent belé
szálka, vagy más valami , vagy nincs rajta ütes , 's
ha ugy találod , hogy dagadt és igen meleg, bizonyos
lehetsz benne , hogy a' dísznónak körömmmérge tá
modott. Ha ugy van a' dolog ; hajtasd az ólban, mert
a ' járástól még , inkábh megdagadna az .
Orvoslása . Végy egy zacskót , a' lábához alkal
maztatott elegendő bőségűt, tégy abban eczettel gyúrt
agyag-sárt, helyheztesd belé a disznó lábát , 's kö
tözd -meg , hogy lene csússzon a láháról. Igy bány
véle napjában kétszer még a ' genyettség melly a' ko
röm alatt meggyűlt , vagy a körömházon , vagy a’
kürümhasítékban ki nem fakad . Akkor mesd-le a '
körömről azon részt , mellyet a' genyetség felrágott ,
és szöszt ásztatván az itt' következendő szerbe :
Végy : egy lat Timsót ,
egy lat Gáliczkő vet
félfont vizbe felolvasztva ,

I
boricsd -bé vele a' sebet , tekergesd -be felüll rongyal ,
vagy száraz kenderel , húzd reá az üres Zacskót.
Igy bánj vele , még meggyogyúl,
37. Az új seb' vérzésének elállítása. Gyakran
meg törtenik , ( kivált' nálunk) hogy a' Kanász a ' bal
táját boszszúságából a ' disznó után hajitja , és , azt
meg -sebesítti, 's néha a ' disznók magok is egymáson
vérző sebet ejtenek ; azt az Orvos ugyan le köti ,
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vagy elnyomja ; de ahoz a' Gazdák közül ritka ért ;
ugyan azért legjobb azt Pöfeteggel (banyapossal ) * )
bé -dugni : Ha az elvágott, vagy elszakadt érre melly
ből a vér bugyog , reá akadsz , csak annak a' végét
nyomd-bé egy darab pöfeteggel; ha pedig nem találsz
reá , úgy , tele kell törni az egész sebet ; így osz
tán bédugúl az elvágott ér vége is . Ha ollyan hel
lyen van a seb , ahol azt bé lehet kötni , p. 0. a '
lábán , tehát , hogy a' püfeteg kine húlljon belöle ,
bé kell azt tekergetní ruhával , és lekötni; ha pedig
a' seb alkalmatlan hellyen van , tehát kézzel kell a'
pöfeteget a ' sebbe nyomogatni mindaddig , még a ' vér
A pöſeteg annakutánna hadd maradjon
el nem áll.
a sebben mindaddig , még azt abból a ' genyetség , ki
nem áztatlja , melly rendszerént harmad , napra inego
történik : mert ha előbb piszkálgotjúk , újra elered a ’
' vér Egyéberánt a' kötést , ha -hogy bé- kötöttük volt
a' sebet , le kell venni hat óra -múlva , mert már az
után meg - áll azon a' pöfeteg kötes nélkül is ; mert
ha ez , a' sebet tovább is szorítja, neveli annak tüzes
ségét, és veszedelines következései lehetnek.

#) A' banyaposz ( pöfeteg ) mi légyen ; magyarázni sem
szükséges, mivel azt a' Gyermekek is esmérik . Eleget
találni a marha- legelön , kivált a' delelön , egy em ,
berfő nagyságut is.
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HETEDIK

FEJEZET.

A' disznóknak haszonvételéről.

A' disznók nékünk tenyésztésök által , és mint hizo
lalni való állatok használnak . Minthogy a' kissebb
gazdaságok nem tarthatnak magok tenyésztő disznó
kat , azomban yan annyi eleségük , hogy egy vagy
több fiatalabb , vagy öregebb disznót is félig , vagy
egészen meghizlalhatnak ; tehát kerestetnek az illyen
állatok , 's a' malaczoknak , vagy félesztendős disznók
nak eladásából gyakran nagy haszon származik . A'
hol az illyen fiatal disznókat könnyen , és jól elad
hatni, ott hasznos az annyadisznókat két esztendeig,
2
egymás
után esztendőrként kétszer malaczoztatni , 8
1
az ezen idő alatt való négyszeri malaczozásból három
rendbelit eladni , 's csak az utóbbit hagyni-meg sa
ját tenyésztésre. A ' hol pedig a malaczok' eladá
sát haszondal gyakorolni nem lehet , ott tanácsosabb
a ' disznót csak egyszer malaczoztatni , mert így bi
zonyosabbak lehettünk , hogy az állat a' hizlalás kez
detekor nincs elsoványodva , és könnyen ineghízik .
Minthogy minden jól táplált disznót lehet nyolcz
holnapos korában párosítani, és mihelyest egy eszten
dős , általjában véve 6 inalaczot hoz a' világra , te
hát 8 hónapok múlva 3 kan márcziusi disznónk van ,
a' mellyek vagy eladattatnak , vagy meghizlaltatnak ;
és 3 nőstény disznónk , a' inellyek ismét párorsíttat
nak , az anyával együtt , melly meghizlaltatik , és
két esztendős korában megölettetik. Második eszten
döben 3 anya 18 -at malaczozik Marcziusban , sőt ha
többet akarunk , még egyszer 18–24-et Augustusban.

2
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De mivel csak 3 anyát tarthatunk - el jól gazdaságunk
ban , ' s a ' tenyésztésre való malaczokat nem igen kere
sik , tehát megelégszünk 18 malaczal , mellyek köz
zül 15 -őt , mint esztendős südőket ineghizlalunk , is
vagy eladuk , vagy a házigazdaságban felhasználuk.
Ha a ' disznó csak egyszer malaczozik , tehát ma
laczainak elválasztása után sokkal jobban nevekedik ,
inint ha azonnal ismét párosíttatik , és ugyanazon
nyáron még egyszer megmalaczozik : a ' tél kezdetére
jobban megtestesedik , és kevesebb költséggel hizlalta
tik -meg .
A magdisznónak több esztendeig való megtartá
sa csak azon egyetlen esetben lehet hasznos , ha bi
zonyosak vagyunk benne , hogy a malaczokat azon
nal , és jól eladhatjuk : többnyire csak kárt okoz ez ,
mivel a disznók' tartása többre megy , mint a ' nyárs
ra való malaczok ' értéke , az anyadisznónak gyarapo
dásával együtt , melly két esztendőn túl már csak ke
veset nevekedik.
A' disznó olly korán kifejtődik , és olly igen
szaporodik , hogy mindég hasznosabb azt csak rövid
ideig tartani a ' Gazdaságnál , és azonnal eltakorítani,
mihelyest a’ fajzatja ismét megmalaczozik . A ’ hizla
lás által legtöbb hasznot hajtanak a disznók ; mert
minden házi állatok kőzzül egyik sem változtatja a '
megemésztett eledelt olly hirtelen és olly nagyon zsír
rá , mint a disznó. A kövér ökörnek egy rész fagy
gyúján legalább öt rész húsa van . A ' kövér disznó
ban gyakran egymértékben van a ' zsiradék a ' hússal,
ha egy részről a' szalonnát , és hájat , másrészrőí
pedig a' testet számláljuk a belek , fő , és lábak nél
kül , mint az ökörben. Az ükürº hízlalása egyhar
madrész , 's gyakran fél annyi idővel is tovább tart ,
mint a disznóé , a' ini pedig fontos dolog; mert inen
nél rövidebb ideig tart a' hizlalás : 's annál kevesebbe
kerül általjában véve ; 's annál csekelyebb a ' koczkázta
tás , - és annál hamarabb viszazatér a' tőkepénz.
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A ' disznó minden korban hizlaltatik . De mivel
a ' kétesztendőseknél öregebb magdisznók nem hajta
nak annyi hasznot , mint a ' fiatalabbak , és mivel két
esztendő múlva vastag rostú húst kapnak , tehát 64
24 hónapos korokban állíttatnak hizlalásra . A' vé
nebb , 3—4 esztendős disznók kétség kívül nagyob
bak , mint a' 2 esztendősek , ' s a' hizlalás által sok
húst , és szalounát szolgáltatnak. De mivel a mezein
gazdaságnak ' nein az a ' czélja , hogy a legnagyobb
disznók állíttassanak -e ]8 , hanem hogy a' disznóhiz
lalás által az állatok viszonos értéke a lehetőségig
nagyobbittassék , ' s a' tápláló szerek hússá , és zsírrá
váltóztatása által legjobban fordíttassanak haszonra ,
tehát nem kivánjuk azon hírt, hogy a legnehezebb
bizott disznókat állítottuk -e18 gazdaságunkban , mi
vel azok kevesebb tiszta pénzbeli nyereséget hajta
nak , mint a' valamivel könnyebbek.
Minekelőtte a disznókat hizlalni kezdenénk , ki
kell azokat heréltetni , a' mint már az 5-dik Fejezet
ben is meg említettem . Minthogy a disznókban a
párosodás’ üsztöne erősebben , és sokkal gyakrabban
mutatja magát , mint a többi házi állatokban , 's az
illyen időkörnek gyakran előforduló nyughatatlansága
a' disznóknak kövéredését nagyon késlelteti : tehát a '
nőstény disznókat azonnal ki kell heréltetni, inihe
lyest inár többé nem akarjuk azokat malaczoztatni.
Szint' úgy ki kell a ' kandisznókat is a' hizlalás előtt
heréltetni, annál inkább , mivel külömben a húsok
ollyan kellemetlen ízű lesz , mint a ' bakkecskéé. Azon
disznók , a' mellyek nem határoztatnak tenyésztésre ,
még gyenge fiatal korokban kiheréltetnek , al midón
ezen operatiót káros következés nélkül , és könnyen
kiállják, melly az öregebb disznókra nézve gyakran
veszedelmes , kivált ha ügyetlen emberek által vitetik
véghez. Az értelmes disznóherélőknek héánya az oka ,
hogy nálunk a ' nösténydisznók többnyire nem herél
tetnek - ki , és hogy e miatt ezen állatoknak hizlalá
sa kevesebb tiszta hasznot hajt , mint înásutt , a ’ hol
5
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ezen mesterség csak ollyan emberekre bízattatik , a
kik ligyességeket kimutatták.
A disznók vagy féligmeddig , vagy egészen hir
Jaltatnak meg. Az első esetben az a' czél , hogy jó
húsos disznókra , az utóbbiban pedig az , hogy sza
lonnás disznókra tehessünk szert. A' fiatalabb disz
nók rendszerént csak felényire , az öregebbek pedig
egészen megkizlaltatnak ; mert az öregebb disznóknak
a' hízás által kemény zsírjok lesz , melly kevessebbé
nyálkás ; a' fiatalabbak ’ húsa pedig a felesleg való
kövérség iniatt gyakran alig megehető. A ' hól a' kö
vér disznóhúst erányzatosan nem fizetig -meg sokkal
drágábban , mint a kevesebbé kövéret , ott balgatag
ság volna a fiatal disznókat egészen meghizlalni ;
inert csak ott fizetődik az meg , ahol az ollyan hús
csak kevéssel olcsóbb a' szalonnánál. Az öregebb
disznók húsának csekély értéke van , mert goromba
rostú, és csak a' cselédek' eledelére használható ; ezek
re nézve tehát az egész 'hizlalás nagyobb haszonnal
jár , mert ezen állatoknak csak a' szalonnája , és a '
hája nagy értékű. Az illyen állatoknak felényire való
hizlalása nein hajt hasznot , mert a' korosabb disz
nók húsának értéke a kövérségnek többsége miatt ko
ránt sem nevekedik olly mértékben , mint a ' melly
nagy azon kár , mellyet a' szalonna' elvesztése okoz,
a' mellyet el nem lehet választani.
A hizlalásnak első heteiben jobban nevekedik a '
disznóknak sullymértéke , mint az utóbbiakban . Ha
a ' hizlalás' productumának értéke nem
nevekednék
azon erányzatban , mint amennyire sullymértéke az
időre nézve fogy ; tehát sokkal hasznosabb volna az
4
állatokat általjában , és így a disznókat is csak felé
nyire hizlalni, az az , csak jól megtestesíteni.
De ,
inivel a' fagygyú , szalonna , és háj, két sőt gyakran
három annyi értékű , mint a hús; a' kocsonya ,
nyálka pedig , mellyek eleinte formálodnak, csak las
sanként változnak tiszla zsiradékká : tehát az egész

.
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hizlalásra teend8 költség is mogtérül , ha bár hétről
hétre keveset látjuk is az állatott bullymértékére néz
ve gyarapodni.
Ezeket előre bocsájtván , lépjünk által a ' disz
nóknak különös hászonvételére :
Csaknem egy állatnak sem veszük olly sokféle
hasznát , mint a disznónak. Ez kiírtja az egereket ,
és minden nemű férgeket, mellyek a fáknak lehullott
magvait megemésztenék. Az erdőkben való túrás ál
tal elősegítik annak gyarapodását , minthogy a' fák
nak inagvai a' ſeltúrt földbe esnek , ' s az által kicsi
ráznak, és kikelnek. Az ollyan helyeken, a' hová nagy
sereg sáskák jönnek , a' disznók azoknak kiírtására for
díttattak , 's az által a' czél nagyobrészínt elérettetett.
A' ganéja trágyáúl szolgál , 'o azt a ' nedves , és
nehéz főldre szokták használni , a komlós- , és ká
posztás kertekben 's m. a ? f., a ' bol az nagyon jól
trágyáz.
A ' fiatal inalaczok 14 napostól fogva 6 hetese
kig gyakran pecsenyéül szolgálnak a' legjelesebb asz
talokra is . Az illyen malacz megölettetik , 's a' szőre
forró vizzel leöntetik , és megtisztíttatik . Annakután
na a ' belső részei kiszedettetnek , belől hasonlókép
pen kitisztíttatik , hámozott gyümölcsel , leginkább
jóféle almákkal inegtöltetik , öszve varattatik , 's az
után megsüttetvén az asztalra vitetik , melly igen jó
ízű eledel . Szokták a malaczot zsemlyéből , tejből,
tojásból , és aprószőllőből álló keverékkel is megtöl
teni , de ezen töltelékhez egy kevés irosvajat is kell
tenni . Ezen tölteléket az azt kedvellők jobban szere
tik , mint a' Tortát.
A ' 10-12 hónapos disznókat a konyhában szok

ták felhasználni , t. i. mint fris húst , és pecsenyét,
sonkáik megfüstültetnek , és főtelen étetnek -meg, mel
lyek az illyen fiatal disznóktól nem csak hogy igen
jóízűek , hanem a' gyomorra nézve is különösen hasz
nosak , minthogy azt erősítik , és a többi eledelek
nek megemésztésére elősegítik .
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A' disznókat rendszerént 8szszel, vagy télen szok
ták leölni . A' levlés előtt egynehány napokkal sok
almot kell a ' disznók alá adni , mellynek azokra néz
ve hathatós béfolyása van . A' leölés igy szokott tör
ténni.") A' disznó jobh oldalára döntetik , és erősen tar
tatik 2 a ' nélkül , hogy a leölőnek a disznóról to
vább gondoskodnia kellene. A' szügyéről a' leülő a'
szőrt jó éles késsel levakarja , minekutánna azt me
leg vizzel megnedvesítette volna. A'leülő , késsel úgy
ejti a' szúrást , hogy a' kés' hegye a két első cson
tok között a' mely üregébe hasson , és így az ereket
eredetőknél keresztül vágja. Ezen szúrás egész a' szi
vig is mehet , azonban az szükségtelen . A ' szúrás
helyén kifolyó vér , az e' végre készentartott edénybe
eresztetik , és habsodróval , vagy öszve kötözött vesz
szökkel , a' vagy ha az nincs, csak főzőkanállal szor
gosan kevertetik , hogy az által a ' vérnek rostos része
elválasztassék , melly annakutánna elvettetik . A' többi
vér , melly rendszerént 6-7 fontot szokott nyomni ,
szitán által megszürettetvén , hurkacsinálásra vala

* ) A ' Keresztény Emberség úgy kíványja , hogy a leölés
re határozott állatokkal , a ' lehetös gondossággal , és
gyorsasággal bánjunk , hogy azok el ne ijesztessenek ,
* s azoknak kínja a' mennyire lehetséges meg könnyeb
bittessék , és rövidíttessék. Az állatok' kinzása nem
csak gyalázotjára válik az Embernek , hanem azért a'
pallérozottabb külföldön törvényesen meg is büntettet
nek , és ó be gyakran ! a' Természet - Törvénnye sze
rént az önként is megbüntetödik . Az el-ijesztett és meg
rettent állatoknak húsa elveszti a' becsét , és az egész .
ségre nézve is nagyon ártalmassá lehet . Azért a ' le -ölö
arra különösen ügyeljen , hogy az állat ne ijesztessék
és rémíttessek -el, ne hogy az által a'vere háborodásba
jöjjön , melly a' bússal is közöltetvén azt haloványa
teszi , ' ', az által az ízéből is sokat elveszt. Mentől szapo
rábban elválosztatik a ’ vér a' leöltt állát testétől , an.
nyival jobb húst kapunk : de ha a' vér benne marad,
akkor az nem csak haloványabb lesz , hanem az izéből
is sokat elveszt, és a' hamar való rothadásra hajlandi
vá lesz .
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melly cserépedénybe töltetik , hogy meghüljön.
vérzés közben , mikor a ' disznó döglödik , jó annak
hátulsó részét valamennyire felemelni, hogy a vére
jól kifolyjék.
Megdögülvén a ' disznó , teknyőbe tétetik , a '
mellyben már forró víz vagyon , 's annakutánna még
forró vizzel úgy megöntetik , hogy a sertéi felázza
nak ; akkor a ' leölő megprobálja kitépni; és ha kön
nyen kijönnek , tehát elkezdi azt a’ vakaró vassal le
tisztogatni. Minekutánna e' képpen a szőr letisztítta
tott , a' disznó ismét leforráztatik , és egy éles késsel
mintegy leberetváltatik .
A nyaka felett középen , a ' hátgerinczén , és ke
resztcsontján lévő sertéket legtöbbször kell megfor
rázni , 's azután kézzel lehet azokat leszedni , és a ?
kefekütőknek eladni.
Már most a' sertétől , szőrtől , és mocsoktól
megtisztíttatott disznónak hátulsó lábai az ugrócson
toknál felhasíttatnak , 's ezeknél fogva a disznó al
bonczoló fogasra felakasztatik .
Ezután a disznó , a ' hasával kifelé logva , fel
bontatik , a' midőn az alfelétől fogva egész a ' mely ,
csontjáig függűlegesen a ' bürkés bőrön és szalonnán
keresztül úgy felhasíttatik , mint ha a disznót két fe
lé akarnánk vágni. A' kandisznók nemző részei kö
rül vágottatnak , és felfelé kifejtetnek. Ezután egy
lasítás tétetik a' kövérségnek látszó hashártyán ke
resztül , mellyen dugd bé balkezednek három vagy
négy újait a hasüregbe , 's hegyeiket . a' hashártya
felé fordítsad , 's azok között tartván a kést , foly
tasd a' hasítást odáig , a' mennyire az kívülről fel
vagyon vágva. Ez által elkerültetik a' beleknek meg .
sértése. Már most a szemérem csont', és farcsikcsont'
Üszve foglalása vágottatik keresztül , melly által a '
két souka egymástól elválosztatik . Ezután a kan
disznóból a hólyag , a nősténből pedig a' malacz
tartó kivétetik , a végbél az alfelénél felfejtetik , 's
minden belekkel együtt, úgy szinte a ' gyomor , máj ,
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és lép is kivonattatik a készített nyiláson , ' s egy
szer’smind a' gége is kihuzattatik. A has' közepén
tett hasítás a ' szügyün keresztül is folytattatik alle
018- lyuk felé , egész a ' torokig ; a ' melycsont körsz
tűl vágottatik, 's a ' kereszthártya , szív , tüdő , és
lehelőgége a' nagy edényekkel együtt kifejtetik. Egy
szer’smind a nyelv is kivétetik a szájából .
A ' kövérség a ' hasnak belső , részéről kézzel fel
fejtetik , a' keresztcsontnál lógva hagyatik , 's azután
a ' disznó valamelly fácskával kifeszíttetik , hogy jól
kihűlhessen.
A' disznónak minden belső részei haszonvehetők ,
inég a malacztartóját is a ' kutyák jóízűen ineg eszik.
A ’ beleknek nagyobb része kolbász és hurka készí
tésre fordíttatik . A ' kövérség réz-üstben kiolvasztatik ,
inelly közzé valamellyes vereskagymát is lehet tenni,
a ' melly a ' zsírnak jó ízt ád . A ' zsírt legjobb
cserép edényben , és pedig hideg helyen tartani. A'
fazekakat bé lehet szorosan kötözni papirossal , vagy
disznó hólyaggal , hogy a levegő ne hathasson a
zsírra , minthogy külömben könnyen megavasodik ,
a' mi leginkább akkor esik -meg , mikor a levegő
meleg.
A ’ disznónak a ' feje.a' nyaktól , a lábai pedig
a térdcsontoktól elválasztatnak , ' s ezen részek még
különösen megtisztíttatnak. A ' fejét megfőzik tormá
val , az agyvelejéből kolbászt is készíthetni , melly
nek inodját alább lefogom írni ; a ' lábai pedig ko
csonyának használtatnak a' füleivel, és orrával együtt.
A ' disznónak többi részei nagyobb részént bésó
zattatnak. A ' besózás e' következendő modon törté
nik. - A' besózásra határozott hús valamelly nagy
kádba , vagy az a végre készített hordókba tétetik.
Ezen edényeket előbb tisztán kikell forrázni, és mos
ni, hogy semmi rosz szagok ne legyen ; azután a
feneke behintetik tiszta , száraz sóval , arra egy sor
hús tétetik , mellynek minden darabját , légyen az
bár szalonna oldalas, sodar, vagy más darab hús , bé
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kell dörgölni , és hinteni sóval . Minden sor még
egyszer különösen béhintetik sóval , és igy folytató
dik a munka , miglen az edény megtelik ; azután reá
• kell tenni a fedelét, és le kell uyomtatni , hogy a '
hús jól öszve sajtoltassék.
Ha az idő nedves , tehát a' só egy nap alatt el
olvad , ellenkező esetben pedig egynehány napig el
tart , is ekkor az edényben ollyan lév származik, mel
lyel a húst naponként legalább háromszor meg kell
öntözni ; úgy szintén a húst is meglehet forgatni ,
hogy az , a' mi előbb felyül volt , alólra esik . Ezen
bánás inodnak két vagy három hétig való folytatása
után yedd -ki a húst a kádból , vagy hordóból , 's
a felfüstölésre határozottat füstöld - fel , vagy pedig
tedd -el haszonvételre valamelly szellős hellyre ; de
minekelőtte megfőzettetik , egyuehányszor jól ineg
kell mosni vizzel.
Ha a ' bésózott húst messzire akarod elküldeni ,
tehát minden csontot ki kell a' húsból szedni, vagy
pedig a ' csontos darabokat azok közül kikell hagyni ;
ha azomban csak házi szükségedre akarod használni,
tehát mind bé - lehet sózni. Rendszerént 200 font :
disznóhúsra 12-16 font só számláltatik a bésózásra ,
mellyhez gyakran inég egynehány lat szalétrom is
tétetik .
Hogy a felfüstölendő hús jó legyen , és sokáig
eláljon , szükséges , hogy azon hely , ahol a hús
függ , a' tűzáltal meg ne melegíttessék , mert ezen
esetben nem csak csepegni fog , hanem meg is lágyúl,
meg sárgil, és inegbüdösödik. Azonkívül a ' füstö
lésre ollyan szereket kell fordítani , a' mellyek a '
hússal nein közölnek valamelly rosz ízt. A' füstölő
kamarák legalkalmatosabbak e' végre , mivel a ké
ményben még is mindég van egy kevés melegség.
A Füstelésnek Theoriója : A ' hús a ' füstuek do
hát , és repülő olajját magába veszi , és a' húst né
mű némüképpen bé vonyja. Ha a hús tágan papi
rosba tekerve aggattatik a füstre , akkor annak csak
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finomabb része kat bé a' húsba, és az által kelle
inetesebb ízt kap. A' sokávaló füstölés sziikségtelen ,
és a' húsnak tovább való eltarthatására seminit sein
tesz , sőtt azt nagyon kiszáritja , és ízetlenné teszi . A'
hurkáknak és kolbászoknak csak egynehány napig kell
a ' füstön logni. A' húsnak a' füstön és eltartása he
lyén szabadon kell állania , hogy az egymást, és a'
falat ne érje ; ' s arra a füstnek nem kell inelegen
hatnia. A' tőzeggel , kőszényel , és rothat fával való
füstölést annak mellék szaga iniatt el kell távoztatni ;
a ' Tölgy-, és Bikkfa igen jó , de az Erdeifenyőfa , és
gyalogfenyő legjobbak , és , az utólsó különösen ajánl.
ható . A füstölt húsok , sonkák , hurkák , kolbászok ,
és nyelvek szellős kamarában aggattatnak -fel , vagy
jóleltsinált tölgyfa- hordókha hamuban , vagy a 'melly
meg jobb , szényporban tartatnak - el.
A’külföldön nagyobb részéntmár ma a ' füstöles he
lyet a ' húsok, sonkák , és kolbászok csupán csak Fasa
vanyban (Holzſäure) áztattatnak, és a' levegőn meg szá
ríttatnak ; az igy történik meg : a' Fasavanyt vizzel meg
kell hígíttani, annakutánna a füstölendő húst egy
nehány minutáig belé kell tenni ; vagy azzal kétszer
vagy háromszor úgy meg kell önteni , hogy attól a’
húsnak minden részei inegned resedjenek ; vagy pedig
Pohl azt inondja ,
Ecsettel is reá lehet aztat kenni.
hogy ezen utolsó mod az ő házigazdaságában már egy
nehány esztendőktől fogva a legjobb foganattal gya
koroltatik : ugymond , mi a' húst egyáltaljában kádra
nem sózzuk- le , hanem csak sóval bé-dörgöljük , és
egynehány óráig úgy hagyjuk állani , hogy a só rajta
elolvadjón , és abba jól bé - hasson ; annakutánna
meghígított fasavanyal egy Ecset által békenettetik , és
valamelly szellős kamarában felaggattatik.
A ’ nagyobb daraboknál a' békenést egypárszor
.
ineg kell újíttani. Egynehány napok múlva az ekép
pen el - készített hús szagára és ízére nézve a füstölt
hez hasonló , sőtt még sokkal jobb mind a bathé
tig füstölt sonkák.
Az igy elkészített hús hasonlit
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hatatlanul gyenge és leves. Igy bánunk mi ugymond:
Pohl minden hússal, nyelvel, hurkákkal, és kolbászokkal;
's az utólsók 3-4 nap múlva mint füstöltek úgy
használtothatnak . Ez a' gyorsan való füstöles' mester
sége , mellyet Sanson Major egynehány esztendők
elött tulajdon munkájában ajánlott. – A hús a ' fis
tölthúsnak szagát egy szempillantat alatt nagába ve
szi , haneın a' sonkáknál a' csontokat különösen jól
bé kell a ' fasavanyal itatni . - Hogy ezen mod ve
szedelmes volna , a ' mellyről némellyek úgy véleket
tek ; éppen nem : hanem hogy az a húsnak a' füstö
lés” minden tulajdonságait ineg adja , az bizonyos ,
sőtt még a ' valóban jobb { zadása végett különösen
ajánlható is.
2
A disznónak minden részei hasznosak ugyan a
Gazdaságban ; mindazonáltal a ' szalonna , és a ' Sédar
legbecsesebb részek , A ' sódar-, és sonka - elcsinálásá
hoz ezek kívántatnak * 1.) Hogy a disznó legfellyebb
is két esztendősnél idősebb ne legyen ; 2.) hogy az
jóféle eledellel tápláltassék ; 3.) hogy a' bésózásban
semmi fogyatkozás ne legyen ; 4.) a ' südők' sonkája
legbecsesebb. A' göndör Ráczdisznóké igen kövér.
A' só veszi-ki azon nyálkás nedvességet , inind !
a ' szalonnából , mind a' sódarból , a' melly , ha hen
nemarad : avas izt okoz. Továbbá ugyan a’ só lá
gyítja -meg a húst is rágó erejével. A ' főtt só erre
a ' végre gyenge. Hogy a só annál erősebb legyen ,
a' vizet ki kell belőle venni. Ezt kétféle módon is .

ki lehet venni. Nemellyek igy cselekesznek : az eger
fát kifurják , mint a ' kerékagyat , sóval tele töltik ,
és a ' nyitva való végét fával bécsapolják ; ez meg
lévén , tüzre teszik , a' fa inegég , és a' só egy cso
móban szépen megperkelve megmarad , ezt osztán
megtörik , és sűrű szitán által eresztik. Mások ezt
a' bajoskodást nem szeretik , hanem csak serpenyőhen
pergelik vagy égetik -még. Ez is jó , de jobb az első mod .
Aki már szalonnát , vagy sódart akar készíteni , igy
cselekszik : a ' tiszta vizben megáztatott húst , égett
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sóval erősen béhluti , és azt vele keményen megdol
göli , tekenőbe berakrán 24 óráig úgy hagyja azt ,
hogy a ' só dolgozhasson. Ekkorra a' só levet ver
magának , és azt leszűri. A ' sódart újra bédörgüli
sóval , a' mint legelőször cselekedett , és ezt inind
addig folytatja , iníg csak egy csepp véres vizet szív
a só a húsból. Ha már a' szalonna , vagy sodar
seimi levet nem bocsájt : a ' szalonna két hétig fel
küttetik szellőre , kéthét inúlva pedig a füstölőre té
tetik , és ott két hétig füstöltetvén , isinét szellőre
küttetik , és itt inarad Jó’sef napig. Akkor el lehet
rakni, a' ki hová tudja hűs helyre.
A’zsír nyers és olvasztatlan állapotjában nagyobb
vagy kissebb részínt húsos részekkel vagyon keverve,
melly az olvasztás által kifizettetik , és a ' maradék
pürcznek , vagy töpörtyünek neveztetik . A ' kiolvasz
tásnak lassú tüzün vigyázva kell megtörténni , hogy
az ineg ne gyulladjon vagy pürkülodjön. A’zsír tüb
szüri inegolvasztás által , kiváltképpen ha elöbb vala
inellyes víz kevertetik közzé , még jobban megtisztúl,
tartósabb , és haszonvehetöbb lesz . A ' szalonna kiol
vasztásánál a' nagy veszedelem elkerültethetik , hogy
ha az, minekelötte a' tüzre tétetett volna illendőkép
pen megsozattatik , melly a'zsírnak a kéinénybe lob
banását meggátolja .
Hogy a sodar piros legyen : az utolsó bésozás
kor a ' só két annyi salétrommal megelegyíttetik , és
ezzel erősen utoljára mind a' sódar , mind a sonka
bédörgültetik. Némellyek ezt kétszer cselekszik. Mi
kor már az ennyire készen van , belőle a ' nagyobb
csontokat kihányják , a ’ húst présbe teszik , és mind
addig sajtolják , míg csak egy csepp víz folyik róla ,
a' mikor azt gyenge meleghelyre , u. in . a ' kéménybe
felkötözik , 's a' t.
A nevezetes vesztfáliai sonkákat e következen
dő mnodon szokták bésozni : A ? bésózólé egy rész
czukorból , négy rész sóból , és į rész salétromból
áll. Ez tiz rész vizzel felforraltatván , megkevertetik ,
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és lehaboztatik . Ezen lébe már most még egynehány
lat Úszvemetélt szekfűbors , fahéj és magyarbors téte
tik ; annakutánna az egész keverék meghagyatik hűlni,
és béfedeztetik . Ezzel bébózattatnak a' sonkák , úgy
hogy azokat a ' sókvíz mindég , fedezze : három hétig
ezen lében hagyattatnak , ' o azután a' füstre függesz
tetnek. Legjobb a ' bikk-, tölgy-, fenyő-, és gyalog
fenyőfának a' füstje , melly ha erős , tehát két hét
múlva ; ha pedig gyenge , tehát három hét múlva is
mét lé lehet a sonkákat venni : Hanem azt javasol
hatni, hogy az illyen sonkáknak csak az egyesz
tendős disznók' sonkáji választassanak.
Füstölő szerül ugyan inindenféle fa szolgálhat ,
úgymint a' fának héjja , a' gallyak fűrészpor , vagy
forgács , mindazonáltal a ' már einlített fanemek ,
még is jobbak a' többeknél. A ' füstnek sokáig való fen
tartása tekéntetéből egy kevéssé nedves fűrészport
szoktak e' végre használni , hogy sokáig emésztőd
jenek - ineg.
A ' tőzekkel való füstölést azon szag és íz miatt ,
melly az által a ' hússal közöltetik , nem javasalhatni ;
ellenben szeretik a ' hangafával , (cziprus - fa ) vagy té

lizölddel való füstölést , és azt hasznosnak tartják ;
ugyan azért ezt is lehet használni, a ' hol találtatik. A ' Kolbászok , Hurkák , Májasok küloubfélekép
pen készíttetnek . Ezek közzül némellyek’ készítésé
nek modját itten rövideden előadomn .
Az úgy nevezett Szervelát, vagy Cervelát Hur
kákhoz sovány hús vétetik , 's leginkább a sértés ?
czonbb vagy sonka húsa ; a ' mellyből minden inas
részek kiszedettetvén , úgy meg vagdaltatik és töret
tetik , hogy darabok ne láttossanak benne , az után
só, darabokra tört hors , és szerecsendió kevertetik
közibe. A ’ húst ezen szerekkel való öszve kevertetése
után még egyszer meg kell vágni. A ' ki a ' fokhagy
inát szereti azt is lehet egy kevesset hozzá tenni ,
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melly által a' hurkák nem csak jobb ízőek lesznek
hanem valamivel nedvesebbek is maradnak .
Azon hurkákba , mellyek elküldetnek , rendsze
rént több só , és bors tétetik , mint a többiekbe.
A' megvagdalt hús megtisztított belekbe tömet
tetik , melly czélra a' fris disznó-, vagy marhabelek
vétetnek ; az úgynevezett fodorbelek e' végre nem al
kalmatosok. A' szárított belek nem használhatók ;
mert ezek a' füstölés' alkalmával már nem száradnak
öszve , holott a ' beléje tömetett hús öszveszárad ,
melly által a' hurkában üresség származik , melly
annakutánna gyakran a' kukaczoknak tartozkodása ’ he
lyéül szolgál , vagy a' melly által al hurkák megpe
nészednek , és igen rosz ízt kapnak . A’ hússal töl
tött fris belekből kemény hurkák lesznek ; mindazon
által még sem kell azokat igen lágyan tölteni.
A " kövér hártyát , melly a ' hájról vonattatik - le
Üszve lehet varrni gömbölyú formára , a megvagdalt
húst belé kell tömni , egy kevéssé megsajtolni , ' s
azután felfüstölni. A ' kövér hártyák e' végre legal
kalmatosabbak , mert erősségek által a külső levegő
nek behatását meggátolják .
A ' hurkák ? töltéséhez
különös ügyesség kívántatik. Jó keményen meg kell
tölteni , hogy legkevesebb levegő vagy üreg ne ma
radjon bennek . Ennek eltávoztatása okáért a' hurká
kat valamelly hegyes vellával , vagy árral meg kell
szurdalni, hogy az által a ' levegő kiűzettethessék ;
mindég jobb , ha igen keményen, mint ha igen gyengén
vagynak inegtöltve. Azon hurkák , a' mellyeket sokáig
el-akarunk tartani , körül tekertetnek papirossal , és
úgy függesztetnek- fel erős de hideg füstre , mellyből
legfellyebb 3 hét múlva isinét kivétettetnek.
Ha a' levegő egy kevéssé csipős mindazonáltal
még is nem igen hideg , akkor jó a ' hurkákat egyne
hány napig a' szabad levegőre is akasztani.
Azután
valainelly hideg helyre , a' kemenczéből , vagy kály
hából való hamú , vagy törött szénypor alá-eltétetnek.
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kissebb kolbászok is a' follăl irott modon ké.

szíttethetnek.
A' Gömböcz , melly egész esztendeig eláll , e'
következendőképpen készíttetik : A ' jól megtisztított
disznógyomor kidörgöltetik sóval, 's annakutánna mind
ez , mind pedig a ' belső kövérség leyarkatatik róla .
Már most annyi bórke vétetik , hogy az a ' gyomor
nak mintegy felét bétöltse , azután jó puhára főzet
tetik , és ollyan aprora vagdaltatik , hogy a ' darabok
alig legyenek egy borsónyi nagyságuak. Ehhez ugyarı
annyi kolbász , vagy hurkahús tétetik , és sints ollyan
aprora vagdaltatik. J6 ezen húskeverék közzé egy
negyed , vagy hatodrész szalonnát tenni , de a' melly
nek csak felényire megfőlve , és aprókoczkakra me
télye kell lennie . Azután ezen keverék öszvekever
tetik sóval , megreszelt szerecsen dióval , megszitált
majoránával , és kakukfűvel , tört borsal , és szekfű
borsal . Ezen keverékel a gyomor jó keményen meg
töltetik , és béköttetik . Már mast a' gömböcz egy
pálczához köttetvén a ' folyvást forróvizben tétetik,
mintegy egyóráig , azután tővel megszúrkáltatik , és
ha már nem lé , hanem csak egy kevés zsír jön - ki
belőle , tehát meg van főlve. Azután kivétetik , hi
deg vizzel lemosattatik , asztalkendőbe tétetik , ' g va
lainelly deszka alatt kevés teherrel lenyomattatik , és
legalább 12 óráig úgy hagyatik , melly után egy hé
tig füstöltetik , ' s azután a ' levegöre függesztetik .
Ezen valóban szép sajtolt gömböcz, vékony szeletek
le vagdalva adatik az asztalia .
A’ közönséges sütni való kolbász a' következen
dő modon készül. Ehhez a' hátgerénczről való hús
vétetik , a ' hús a ' bőrről levágottatik , minden inak
kiszedetnek belőle , igen aprora vagdaltatik , és ha
igen sovány vo'na , még egy kevés szalonna vétetik
hozzája. Ezen keveréket együtt jó apróra kell vag
dalni. Néha a ' kövéret nem vagdalják ollyan apróra
mint a ' soványhúst. Minekutánna ez megtörtént , a
hús ineglőzettetik , igen apróra metéit czitrom hai ,
és vagy egész , vagy tört bois, tiszta köménymag , 5
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egykevés szelfibore , vagy pedig foghagyma is téte
tik küzibe. Ezen keverék jól Oszvekevertetik , és szük
disznóbelekbe töltetik.
Hogy a kolbászok sokáig eláljanak , fel lehet
azokat egy, vagy két napig a' füstre, azután meg 4-5
napig a' levegöre függeszteni. Illy módon egy pár hol
napnál is tovább alállanak , a nélkül , hogy nagyon
kiszáradnának . Mindazonáltal a ' haszonvétel előtt jó
azokat egy óráig langyos vizbe tenni .
Ha a kolbászt irosvajban akarod megsütni , to

hát , hogy annak megfeketedését eltávoztathasd , mi
kor már elkezd sülni , tölts hozzá egy kevés sert.
Mind a' sütés előtt , mind pedig a ' közben meg kell
szurkálni tővel , mert egyébbként séjjel repedeznek .
Rostélyon is meglehet sütni parázs felett , a' mi ál
tal különös jó ízt kapnak.
A' Véres hurkák a következő módon késíttet
nek : Mikor a' disznó inegölettetik , a ' vére tálba ,
felfogattattik , mellyet szüntelen keverni kell 's a ' t.
a ' mit már a ' disznó' leölésénél meg emlétettem . A '
belek vizzel , és sóval megtisztíttatnak. -- A ' küzün
séges véreshurkához a' hashús , nyelv , szív , ve se ,
és a ' lép vétetik , mind ezek tisztán megmosattatnak ,
és bokrácsban nem igen puhára megfőzettetnek . An
nakutánna akkora koczkákra vagdaltatnak, mint a' kü
zönséges jádzó koczkák , 's szekfűbors , bors , finomra
szitált inajorána is tétetik hozzá , a vér szitán ke
resztül közibe tőltetik , és jól öszve kevertetik. Mi
uekutánna ez megtörtént , a már elkészített belek
megtöltetnek : a gyomrot is lehet e ' végre használni,
de nem kell egészen tele tölteni , hogy a főzés' al
kalmával széjjel ne repedezzék .
A ’ hurkák a' bokrácsban maradtt húslében meg
főzettetnek , de csak lassan . Ha spékelőtővel meg
szurattatnak , és már nem jön belőlek vér , tehát meg
vagynak főlve. Ezután langyos vizzel meginosattatnak ,
és szalmára tétetnek ; a' gyomorba töltött véres hur
kát meg is lehet egy kevéssé sajtolni. Mindjárt a '
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következő napon ftistre friggesztetnek , és pedig 8-16
napig , a ' fiistnek minéműségéhez képpest. Ha na
gyon hideg van , tehát estve füstölőtüzet kell csinál
ni forgácscsal , és fűrészporral , hogy a hurkák meg
ne fagyjanak .
Ezen hurkát még anás módon is lehet igen jó
ízűre készíteni, ha egy harmadrész fecstéj kevertetik
a’massa közzé. Továbbá egy kevés metéli-hagmát ,
bazilikomot , és kakukfüvet kell igen aprora vagdal
ni, irós vajon megpirogatni , ' s azután még egy ke
vés, szereczendióvirágot kell közibe tenni , és szint?
úgy kell cselekedni , a ' mint fentebb előadtam .
A ' másféle véres hurka e' képpen készül ; áprit's
Öszve kocskásra 24 fej veres hagymát, és pirítsd -meg
puhára vajba ; azutáņ adj hozzá két font éppen olly'
formán vagdalt sertés” kövérét , borsot , szekfűbor
sot , és petrezselmet; keverj fazékban négy icze vér
hez két icze édes téjfelt , azután öntsd ezeket egyii
ve' réz , vagy mázas lábosba ; kevergesd jól öszve ,
hogy a sertés' kövér eloszoljék ; - 's vigyázz , hogy
se fűrű , se igen híg ne legyen ; ekkor töltsd neg az
elkésyített sertésbeleket , küsd - bé végeiket , 's tedd
igen meleg , de mégsem forró vizbe. Midőn már kea
ményedni kezdenek , szurkáld-meg tővel, s ha nem
szivárog belőlük vér, szedd ki a' vizből , hűtsd -meg ,
és süsd -meg roszélyon.
A’ súdőből való kolbász így készül : Tisztítsd
meg a ' kövér südő czomb' húsát bőrétől , és inaitól;
aprítsd öszve jól ; négy , vagy őt font húshoz két font sza
lonnát ' s egy czitromhéjjat adj ; vagdald mind jól
üszve ; sózd- , és borsold- meg ; önts hozzá állandó
keverés közben egy icze vizet ; töltsd jól megtisztí
tott ürübelekbe , 's tedd- el.
Útra való kolbászt így készíthetsz : Vegyíts já
üszve két font apróra vagdalt velőt , két font sertés
zsírt , két lat finomra tört szegfüborsot, ngyan annyi
szerecsendiót , két font reszelt pármai sajtot (más jó
féle sajt is jó ,) két lat fahéjjat , ugyan annyi borsolg
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és négy lat sót ; töltsd tiszta belekbe olly formán 2
hogy minden kolbász fél fontot nyomjon. Ha ollyalı
helyeken útazol , a' hol nem kaphatsz jó levest; tégy
egy illyen kolbászt forró vizbe, főzdfel , öntsed pi
1 rított kenyérre , 's így legjobb levesed lészen.
Sajtolt kolbászt így készíthetsz : Apríts öszve
koczkára egy font nyers sódart , ugyan annyi szalon
nát , két font kövér sertéshúst , és fület, egynehány
fej veres hagymát , 's kevés fokhagymát , lőzd-meg
jól ; vegyítsd öszve bazsilikommal, és kakukfűvel ;
töltsd -meg vele a ' sertésgyomrot , kösd - meg a két
végét , tedd serpenyőben , önts reá annyi boreczetet,
és vizet , hogy a gyomrot elborítsa ; főzd két óráig
egynehány babérlevéllel, és szekfűborsal, azután vedd
ki , és sajtold két tál közzé. A' levét tedd félre ko
csonyának ; kihülvén a' gyomor , vágd szeletekre, ' s
rakd reá a kocsonyát , — vagy pedig tedd félre egé
szen 2
míg hasznát nem akarod venni.
A ’ Szalámi kolbász e' képpen készül : Végy négy
font sertés húst , vagdald igen apróra , három font
marhahúst , egy font borjú húst , és másfél font új
szalonnát , ezeket mind tedd-üszve: azután végy nyolcz
lat borsot , négy lat gyömbért , egy lat szekfűborsot,
egy lat szerecsen-diót, 's mind ezeket törd igen apró
ra és a' fentebbi húsokkal keverd jól öszve , főzzd
meg illendő modon : ezzel töltsd-meg azután a ' ser
tés vagy marha- beleketjó -kemenyen,'s szorosan bé köt
vén szurkáld meg tővel, és markolgasd -üszve -jól ; az
után szárogasd a ' füstün három hétig ; onnan le- vé
vén , tedd száraz hellyre , vagy akazd a' padlásra egy
pár hétig , annakutánna tedd hideg helyre.
A' Braunsvajgi kolbász. Ezen kolbász hogy tö
kélletes Braunsvajgi legyen , így készíttetik : a '
men , vagy makkon jól meg hizlalt disznónak sonkája
vétetik , abból minden inak kiszedettetnek , 's ha a'
sonkának ezen czélra felettéb való kövérsége volna ,
abból a szükségesen fellől való , el vétetik , a' hús
igen szorgalmatossan megvágottatik , és mintegy meg
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törettetik , hogy semmi darabos ne maradjon közütte ;
ha tehát a
kövérség a ' sovány húsal az említett
módon jól elkészíttetett , akkor 24 font illyen húshoz
három jó férfi maroknyi só , egy tökélletes lat salét
rom , egy lat darabos , 's 1 } lat gorombán tört bors
tétetik ; - és hogy azon titokban tartott mesterséget,
hogy a kolbászokat soká zamatosan (levessen ), és jól
eltarthassuk , egy , vagy másfél lat jegjobb fejér czuk
rot finomra törötten keverjünk jól közzébe ; a' inassa
mégegyszer jól meg vágottatik , és öszve kevertetik ,
annakutánna töltsd -be a' kolbász bélbe , jó szorosan
tüind öszve , és a töltés közben szurkáld meg tővel ,
hogy a' sorult levegő kirnehessen belőle ; hà tele
vali , küsd -meg szorosan , ' s ennélfogva akazd - fel a '
ſiistre , három vagy négy hétig ott hagyván ; minden
negyed vagy ötöd nap vedd-le , 's markolgasd meg jól ,
és szurdald meg tővel: ha megbarnult sedd- le, és tedd
száraz hellyre. -- Ezen kolbászokat jó - lágyan papi
rossal körül kell kötözni, midön a füstre tétetnek . —
Mások igy készíttik : végy sódart, hátgeríntz kövérét,
inak nélkül való húst , mellynek két harmad része
sovány , egy barmad része pedig kövér legyen . Vag
dald- el a' húst finomra ; .adj hozzá két marok közön
séges fekete borsot , ' s vagdald ujra mind addig, míg
a ' bors egészen üszve nem apríttodik ; azután hintsd
hé megint egy vagy két kés-hegyni borsal , és foly
tasd a ' vágást . Igy készen lévén a' massa , töltsd '
a
belekbe 's a' t.
Agyvelő - kolbászt eképpen készíthetsz : Tisza
titsd -meg , és szedd - ki egy pár borjú-, ' s ugyan annyi
sertés fejből az agyvelőt, főzd-meg , 's aprora ősz
vevagdalva tedd félre. Fojts -be szalonnával egy ma
rok aprora vagdalt vereshagymát; főzz- neg puhára
két font hasáról vágott sertés- húst vágd kis kocz
kákra , dörzsöld - el a ' veres hagymával , és szalonná
val ; adj hozzá azután hat tojást, sót, szerecsen -diút,
és egy téjbe áztatott , és kifacsart zsemlyét , utóljára
pedig az agyvelőt :
az alatt főzz -meg szagos zöld
6
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séget tejben , 's öntsd ezen sagos tejet a' többi közzé,
melly ha jól el van vegyítve , töltsd -meg vele a ' ser
tés beleket , kösd-bé jól , főzd -meg jó-erős marhahús
levesben ,
rosban .

és

süsd -meg rostélyon ,

vajjal kent papi

Angoly kolbászt igy készíts : Tisztíts -meg inai
tól egy font gyenge sertéshúst, egy font borjúhúst, és
ugyan annyi vese” kövérjét ; vagdald-el fél font téjbe
áztatott zsemlyével , hat friss zsályalevélel , és czi
tromhéjjal , sóval , horsal , szerecsendióval , és más
egyebb szagos zöldséggel. Midőn már az egészet jól
öszvekeverted , önts hozzá egy kevés bort , hogy a
kolbász jobb ízű legyen ; vizezz -meg egy gyúró-desz
kát , forgasd - ineg rajta a keveréket , 's formálj be
lőle kolbászokat , mellyeket egyforma hosszaságúak
ra vágj . Tedd ezeket vajjal kent papirosban rostély
ra , vagy süsd -ineg vajjal serpenyőben . Belekbe is
töltheted , koczkára vagdalt szarvasgombával, inellyet
előbb vereshagymával, és szalonnával fojts -bé.
Apró véres - hurkát e' képpen készíthetsz : Fojts
bé fél font kocskásra vagdalt velőt, öszveaprított mo
gyóró- , és veres hagymával ; adj hozzá egy icze ser
tésvért, egy icze édes tejfelt , sóval , borsal , és ma
joránnával együtt ; vegyítsd jól öszve , 's töltsd-meg
vele az apró beleket; tedd meleg vizbe , mig a ' vér
megnem keményedik ; ha sütni akarod , forgasd -meg
vajban , és süsd rostélyon.
Franczia véres-hurkákat pedig igy készíts: Vag
dald -el a' tiszta , szép - kövér sertés- beleket apróra ,
fűszerezd-meg , ' s önts reá bort ; vagdalj öszve éppen
annyi sertés ? kövérét , és sertés húst , mint a' mennyi
az előbbi volt ; keverd mind ezeket együvé ; vegyíts
hozzá kakukfüvet inajoránát , bazsilikonnot , borsot , és
szerecsendiót ; add hozzá a' borral megöntöttt sertés
jól öszve vegyítvén az egészet , töltsd
heleket ,
tiszta sert's - belekbe , de csak tágan , hogy z't ne
pattan anak. Kösd -meg jól mind a két végeket , ' s
főzd -meg jó erős levesben. Ezt sokſáleképpen hasz
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nálhatod ; magában is megsütheted , vagy pedig zsem
lyemorzsában megforgatva rostélyon ; 's télen sokáig
eltarthatod .
Jóféle májast igy készits : Vedd ki a ' sertés' tü

dejét, és más belső részeit , ' s ha több májast akars
csinálni, végy hozzá borjú belsejét , és fødorhájat is ;
főzd - fel , szedj-ki belőle ininden inakat , porczogokat ,
és , inirigyeket , azutáu vagdald-el tetszésed szerént.
Vági két sertés' belsejéhez egy pár font húst , és
négy zsemlyét , s mártsd azon levesbe , 'mellyben a '
hús főlt ; megpuhúlván a ' zsemlye , apritsd - öszve há
rom vagy négy fej veres-, és egy fokhagymával , egy
lat porrá tört majoránnával, egy lat borsal , és só
val , mellyet mind öszvekeverve , vegíts- el a ' fellyeb
bi levessel , és töltsd tiszta belekbe , azután jól be
kötve tedd forró vizbe , hagyd abban míg meg nem
keinényedik ; - fertály óra múlva szedd - ki , 's tedd - el.
Jóízű füstött májust igy készíts : Végy friss bor
jú- , és sertésınájat, reszelta, és levesbe mártott fejér
kenyeret ; tisztitsd -meg a' inájat , aprítsd -üszve , ve
gyítsd -el jól , sózd- , és fűszerezd -meg , 's tégy hozzá
félannyi kocskásra vagdalt szalonnát ; újra Uszve ve
gyítvén , töltsd jól kiinosott belekbe ; küsd -bé's tedd
forró vizbe , azután vedd-ki, hűtsd -meg , ' s akaszd
fel a' füstre , hogy jól megkeményedjék.
Vagy : Végy a jóféle májosnál megírt részekhez
sertés' kövéret , 's apróra vagdalt nyers inájat ; ha
nem a ' léből csak egy negyedrésznyit ; töltsd tiszta
belekbe , 's akaszd- fel két három napig füstre. Eheted
· nyersen , vagy főlve hidegen .

A ’ feleslegvaló malaczok , két hetes koroktól fug
va 6—7 hetes korokig leölettetvén , uninekutánna il
lendő módon megtisztítattak és belsejek kivétetett
volna , fejük a' testöktől elvágottatik , testek pedig
négy vagy több részekre eldaraboltatik , és a' füstre
aggattatik , minekutánna inár elegendőképpen meg
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aszott levétettetik , ' s a' használásig száraz , és szel
lős hellyre felaggattatik. Ez igen sokáig el- áll , és
nyár közepén is nagyon jó vosporos becsinyáltat szól
gáltat , melly még a' betegeknek sem árt, ha illen
dően elkészíttetik.
Az avas Zsírnak és vajnak megfrissétéséről :
Igen gyakran meg esik , hogy a zsir , és a' vaj
megavasodik , ezen állapotban azon kívül , hogy tö
le az ételnek kedvetlen ſze , és szaga vagyon ; més az
egészségnek is ártalmára szokott lenni.
Megfrissétése igy történik . Az avas zsírt , vagy
vajat kétannyi tiszta vizzel , mint a' mennyit magok
nyomnak , fel kell forralniz, azután pedig , minekután
na a ' zsiradék megolvad , azt a vizzel tiszta ' fakanál

által jól öszve kell keverni , hogy igy a’ víz a' rom
lott szert annál inkább magába vehesse. Ez meg lé
vén , a zsiradék a' vizzel együtt tökélletessen neg
hütetik ; azután pedig a' víz róla leszürettetvén , an
munka friss tiszta vizzel megujíttatik , 's ez mind
addig folytattatik , még az avasság egészen el nem
enyészik.
Ezen mód szerént a nagyon megavasult zsír, és
vaj olly állapotban hellyheztettetik , hogy bennek
az avas szagnak és íznek nyoma sem találtatik , és
azok a ' friss zsírhoz , és vajhoz tellyesen hasonlí
tanak .
Némellyek a ' főzés' alkalmával az elegy közé
még friss sárga murok nedvet is szoktak tölteni, hogy
ez által a zsiradék tisztulását annál inkább könnyeb
bíttsék , 's a' vajnak szép sárga színt , és annál kel
lemetesebb illatot szerezzenek.
A’ füstölt húst , és sonkákat sok ideig igy tart
hatod -el: Csináltos egy cserény -szekrényt , mellyben
a' levegő ki - 'g bé járhat , béllyeltesd-ki ritka szu
nyog- hállóval , 's helyheztesd oda , ahol a húzó -le
vegő hűtt ; már most, ha az idő melegre kezd váltózni,
szed -le téli helyeikről a ' sonkákat, 's t . a' f. törölgesd
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18 szalwa - csutakkal, és ivastag vászonyal , nedvesítsd .
meg szalétromos és czúkros vizzel, hintsd -bé jó vas
tagon hajúuval (a’bikfa-hamú legjobb ), vagy szén porral ;
aggasdſel a' cserény- szekrénybe keresztül szegezett fákra,
úgy hogy egymást ne érhessék , és hogy a' levegő ſo
lyása ne akadályoztassék ; eképpen a ' legyek a húz
hoz nem férhetvén , épen , 's a' levegő hűtése által
sok ideig eltartathatnak .
A’ ki ezt nein teheti , csu
pán a' húzó -levegőben is e’képpen elkésítve jó-el-áll .
Minden nemű fűstőlt húst , sonkát , szalonnát
'st, a.f. e' képpen is igen sok ideig , és bizonyosan el
lehet tartani ; melly által , egyszer'smind minden le
gyektől , férgektől , 's más elromlásoktól is inegle
het oltalmazni : t. i. minekelötte a meleg idő bé ál
lott volna , (melly néha már Marcius végével , és A
prilis elején elkezdődik) szedd-le a ' füstölt húsokat,
és szalma- csutakkal , 's végre jó vastag vászony da
rabokkal törőlgesd -le jól ; 's hints egy tölgyfa szek
rénybe, vagy hordóba egy terület hamut (a' Bikfahamu
legjobb ) , vagy szényport; tégy a' hamura egy -terület füs
tölt húst, ( úgy hogy egymást ne érje) ismét hamut , a '
hasnura isinét húst 's i . t.; még tele-lesz , 's végre
fellyül ismét hamut. A ' szekrényt, vagy hordót helly
heztesd annakutánna hűves de száraz helyre. -'A'
hainú nagyon rosz hévfogó , és az okozza , hogy ah
ban a hús, tojás , 's t, a' f. soká el-áll .
A ' bé-sózott húst , (' s még a nyár közepében
bé - sózattat is ) igy tarthatod el sok ideig : Szedes
üszve inintegy tojás nagyságú kova-kőveket , mosasd
meg tisztára , rakj ezekből jó vastagonn egy tölgyfa
de tiszta hordó fenekére egy területet, a' kővekre egy
terület húst , (úgy hogy a' hordót ne érje) , a' húsra
ismét köveket , a kövekre ismét húst ,' ' s i . t. még
végre fellyül ismét köveket. - Tetesd a hordót hứ
ves helyre ; eképpen a’ hús egész esztendeig is el
áll , a ' nélkül hogy el-romlana . Ennek az lehet az
oka , hogy a kova-köyek mindenkor egyforma hűttő
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mérsékletben maradnak , és az is , hogy a' terület .
húsok egymást nem érik.
A’ szagos disznóhúst igy javithatod -meg : tedd .
azt főzni, ha egyet fórt vedd ki , és hagyd meg
hülniz annakutána- szürd-le a ' vizet, 's töltsd - fel tisz
ta meleg vizzel ; hagyd ismét fórni, ha félig megfőlt,
ismét vedd -ki, hűtsd -meg, és szűrd-le a' levét, töltsd
fel isınét tiszta meleg-vizzel, és így folytasd azt még
megfőlt. Főzés közben azonban vess belé gyakran
jó - tüzes parazsakat , azokat egy idő múlva kiszedvén
addig ismételd azt , még a hús tökélletesen megfőltz
' s végre semmi bűzét nem fogod tapasztalni. *)

* ) A ' hús a ' jól kiégett és porrátört szénypor között soká
Ha a' hús a' porrá tört czukor
frissen eltartathatik .
közzé tétetik , nagyon jó ízüvé lesz , 's egyszer'smind
A hús más holmiaek szagát , és
conserváltatik is.
izét igen könnyen magába veszi , 's ugyan azon egy
nemű hús' más részeinek-, söt még azon hellynek
is a' bol tartatik .
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71. A' Füstöles ' Theoriájához : Olvasd . A’ Füst magában
foglalja a' rothadásnak ellentáló Fasavanyt , dohot, és
olajt ; melly a' húst majd jobban , majd kevessebbé
észrevehetöleg bévonyja.

# ) A' hibásan hoszszitott , és rövidített betüket a kegyes
Olvasó a' nélkül is meg-jobbitja ; 's azért azokat ittea
kitenni szükségtelennek véltem .
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