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A’ SZORGALMATOS

M E Z E I -G A Z D A .
A '

M A G Y A R  -  O R S Z Á G B A N  G Y A K O R O L T A T N I  

S Z O K O T T  G A Z D A S Á G N A K  R E N D J É N  

K E R E S Z T ŰL .

N A G Y V Á T I  J Á N O S

ÁLTAL.

MÁSODIK DARAB.

P E S T E N ,
N y o m t a t t . T r a t t n e r  B e t ű i v e l .
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incultis praeflare videmus

C u lta  lo c a ,  et manibus m eliores reddere foetus.

T .  L u c r e t  d e  n a t . R .  m e d i o c r . L i b .
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A  Z

ÉRDEMES OLVASÓHOZ!

*
A n n y i r a bctsülték a’ Régiek á* 
Mezei - Gazdaságot, hogy azokat a* 
k ik  őket erre oktatták, az Emberek
nél valami fellyebb - emelt Valóságnak 
ítélték , és hogy ezeknek Jótétemény- 
jeiket e l-n e  felejtsék: emlékezeteket 
efztendőnként elő - forduló Innepléfsei 
tifztelték.

A z Égyiptombéliek Isist, a* ki aas 

Ökrökkel való fzántást fel-találta, Ökör*

• a s
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nek ábrázatja alatt illatozták. A ’ Gö
rögök Cérest, m inta’ Rómaiak Satur- 
nust, pompás, iá háládatos vefztege- 
téfsel idvezlették. Mikor pedig a’ kö- 
zönségefsé-létel a’ Főldmivelésnek mél
tóságát alá-fzállította-is : még a* leg
nagyobb Emberek lem fzégyenlettek 
Főldmivelöknek neveztetni. Sőt voltak 
a’ Görögök közt koronás Fejek-is, a’ 
k ik  Ember-társaik eránt való fzeretet- 
ből a* Földmivelésben való tapafztalá- 
faikat fel-jegyezgetvén, azokat a’ Ké
ső-maradéknak a’ haizna-vételre által- 
botsátani igyekeztek.

Ezektől ’s illyenektől tanultak ama' 
Jó-gazda Ánglusok, az Ángluíoktól a’ 
Németek a* miieg-közelebb való Szom- 
fzédjaink, a’ kiknek a’ Mezei-Gazda
ság köröl véghez vitt Izorgalmatofsá- 
gok valósággal dítséretet, és íokakban 

mi nálunk-is követést érdemel

■ %  0  *
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Akar merre tekintünk ezek közt: 
a’ Mezei - Gazdaságnak mindenütt ta
núit kézzel vezetett nyomdokára aka
dunk. A ’ külömb-külömbféle Vetemé- 
nyekkel teherbe-ej tett föld értelmes 
Föídmivelőket árúi. A ’ Várasokban 
fel-állíttatott Könyv-táraknak Mczci- 
Irókkal meg-rakott pdltzai az azokat 
dolgozó Tudós Tárfaságoknak hírek 
’s nevek örök Ofzlopjai.

Bizonyára ha valahol másutt, iga
zán mi köztünk-is volna erre a’ dolgozó 
Társaságra fzükség, a’ hol az Orfzág- 
nak minden Kintse egyedül a’ Mezei- 
gazdaságon nyugoízik.

D e minthogy ez még eddig tsak 
altató Reménység , és kegyes Kívánás: 
(. ha talán a’ Mezei - Gazdák ezen ke
zekbe botsátott Könyvönn kivel bő-

a 3
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nek ábrázatja alatt illatozták. A ’ Gö
rögök Céresty minta’ Rómaiak Satur- 
nust, pompás, háládatos vefztege- 
téfsel idvezlették. Mikor pedig a’ kö- 
zönségefsé-létel a’ Főldmivelésnek mél
tóságát alá - fzállítottr-is : még a’ leg
nagyobb Emberek ícm fzégyenlettek 
Főldmivelöknek neveztetni. Sőt voltak 
a’ Görögök közt koronás Fejek-is, a’ 
k ik  Ember-társaik eránt való fzeretet- 
ből a’ Főldmivelésben való tapafztalá- 
faikat fel-jegyezgetvén, azokat a’ Ké- 
sö-maradéknak a’ halzna-vételre által* 
botsátani igyekeztek.

Ezektől ’s milyenektől tanultak ama' 
Jó-gazda Ánglusok, az Ánglulcktól a’ 
Németek a’ mi'Ieg-közelebb való Szom- 
fzédjaink, a’ kiknek a’ Mezei-Gazda
ság köröl véghez vitt ízorgalmatoísá- 
gok valósággal dítséretet, és lokakban 

tni nálunk-is követést érdemel.
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nak minden Kintse egyedül a’ Mezei- 
gazdaságon nyugofzik.

D e minthogy ez még eddig tsak 
altató Reménység , és kegyes Kívánás: 
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vebben akarnának foglalatoíságaik fe
löl értekezni) kötelefségemnek esmé- 
rém azokat a’ Könyveket, a’ mellyek 
óitsöhKk, és a’ melíyeket én magam
is ezen Munkám kidolgozásában meg
nézegettem ki-nevezni; önként el* hall
gatván az esméretlenebb Nyelven írot
takat, és azokat a5 mellveknek költsé
ges meg-fzerzéseket a9 Pefti Királyi 
Könyv-tár reám nézve meg-előzte.

Hogy ped’g a’ Könyvnek Sora az 
ezen Szorgalmatos Mezei - Gazdában be
foglalt dolgokkal meg-egygyezzen: a’ 
dolgot a’ reá ízolgáló Német nyelven 
írt Könyvekkel, a’ Gazdaságban fel
vett Rend ízerint ide iktatom.

A ’ Sorra nézve ezen három ren- 
deíen (íyftematice) írott Könyvek vol
tak előttem.
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1. Elementa Rei Ruftica? a’
vico Mitterpacherde M 2. Tom.

8. Budié 1779.

2. Job.Beckmann Grundfätze der 
deutfchen Land wir thfcaft. 3vo Göttin
gen 1790.

3. Haus - Vater in fyftematifcher 
Ordnung. 5. Tom. 8vo Leipzig 1783-

A ’ Réfzekre nézve pedig e’ kö- 
vetkezendökkel éltem.

I. A ’ F őldmivelésröl. Frantz Ho
me Grundsätze des Ackerbaues aus dem 
englifchen mit Anmerkungen von J . 
Cbrijt. Wöllner. 3vo Berlin 1779. és J. 
B. Fabroni Verfuch v. Ackerbaue, über 
fetzt, und mit Anmerkungen berei-

a 4

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



% &  é -

éhért v. Prof. R in Halle. 8. 
Berlin 1782.

II. A ’ R étekről , és L egelőkről,
1. Abhandlung v. Wiefenbau svoStutt- 
gard 1767. 2. Praktifche Einleitung zum 
vortheilhafteften Anbau der Futterkräu- 
ter 3vo Berlin 1733,

III. A ’ K e r t e k - m i v e l é s é r ő l . Fr.
Herrn. Lüier. Briefe über die Beftellung
eines Kuehengartens 3. Tom. 3vo Han
nover 1773.

IV. A ’ G yümölts-Fakrol. jl. H. 
frutie Anleitung zur Anlegung, War
tung und Erhaltung eines Obftgartens 
mit 3 K u pf 8vo. Göttingen 1732.

V. A ’ Szőlők - Miveléséröl. B. 
Sprengers Abhandlung des gefammten 
Weinbaues 3. Th. 8vo Gottingen.
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VI. B o r - T sinálasrol. Abt Ro
tier Abhandlung von der A rt Wein zu 
machen.

VII. Az E rdőkről. D. G. Gle- 
ditfch Einleitung in die neuere aus ihren 

eigenthümlichen phyficalifch - oecono- 
mifchen Gründen hergeleitete Forft- 
wifTenfchaft. 2. Th. g. Berlin 1774.

f  , ..... , . \  , r . '

VIII. A ’ B arom-tartasro l. Abil- 
gard Unterricht von Pferden, Kühen, 
und Schaafen, gvo Coppenhagen 1771.

IX. A ’ L ovakról. Geh. Hartmanns 
Anleitung zur VerbeiTerung der Pferde
zucht ganzer Länder , und einzelner 
Privatwirthe. Stuttgardt 1706.

X. A ’ Szar vas-M arháról. H.C. 
Hirzel Wirthfchaft eines philofophi- 
ichen Bauers. 8vo Zürük. 1774
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XI. A ’ JuhtartásrÓl.
Geutebriiks Unterricht v. Schaafen, und 
Schäfereyen. Leipzig 2. Th. 1766.

XII. A ’ Méhekről. M. Spitzners 
praktifche Anweifung zu natürlichen, 
und glücklichen Bienenzucht in Kör
ben. Lipfia» 1775.

Jól tudom, hogy fokán vágynak 
ollyanok, a’ kik úgy vélekednek, hogy 
a’ Mezei - Gazdaságot, nem tsak hogy 
nem fzükség, de nem-is lehetne Tör
vények alá fzorítani: de mikor mi-is a’ 
Könyvek olvasását javafoljuk: éppen 
nem azt mondjuk, hogy a’ Könyvek
ből kell meg-tanúlni az Ekét tartani , 
a’ Szóró lapátot fogni, ’s a’ Szilaj-tsi- 
kónak a’ pányva-kötelet egyfzerre a * 
nyakába tudni hajítani —  nem koránt- 
is ; hanem azt
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1. A* Gazdaságot tanító Könyve
ket nem a’ Házban koholják a’ Tudó
fok, és nem azt kívánják, hogy ő után- 
nok vakon menjünk.

2. A ’ Könyvekben moft le-írva 
találjuk azt, a’ mit már másutt a’ Köz- 
nép-is jól tud, és a’ kihez tartoznánk 
tanulni menni, ha magunkon fegíteni 
akarnánk.

3. A ’ Mezei-Gazdaság nem ollyan 
Tudomány, a’ melly a’ Tapafztaláson 
épűlvén-fel, minden Józan-okoíságot, 
’s Tanítót meg-vetne: mivel mind az , 
a’ mi a’ Földmivelésben jól, vagy rofz- 
ízül ü t-k i, magoknak a’ dolgoknak 
terméfzetéből, a’ melly örök Törvé
nyek alá tapaíztaltátik fzoríttatottnak 
lenni, fo ly , és fzint ollyan bizonyos, 
ha nem olly világos-is , mint a’ Föld-

/
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XI. A ’ JUHTA R tásr 6l. Karl Aug. 
Geutebrüks Unterricht v. Schaafen, und 
Schäfereyen. Leipzig 2. Th. 1766.

XII. A ’ Méheicről. M. Spinners 
praktifche Anweifung zu natürlichen, 
und glücklichen Bienenzucht in Kör
ben. Lipfia» 1775.

Jól tudom, hogy fokán vágynak 
ollyanok,a’ kik úgy vélekednek, hogy 
a’ Mezei-Gazdaságot, nem tsak hogy 
nem fzükség, de nem-is lehetne Tör
vények alá fzoritani: de mikor mi-is a’ 
Könyvek olvasását javafoljuk: éppen 
nem azt mondjuk, hogy a’ Könyvek
ből kell meg-tanulni az Ekét tartani , 
a’ Szőró lapátot fogni, ’s a’ Szilaj-tsi- 
kónak a’ pányva - kötelet egyfzerre a’ 
nyakába tudni hajítani —  nem koránt- 
is; hanem azt
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1. A ’ Gazdaságot tanító Könyve
ket nem a’ Házban koholják a’ Tudó
fok , és nem azt kívánják, hogy ő után- 
nok vakon menjünk.

2. A ’ Könyvekben moft le-írva 
találjuk a zt, a’ mit már másutt a’ Köz- 
nép-is jól tud, és a’ kihez tartoznánk 
tanúlni menni, ha magunkon fegíteni 
akarnánk.

3. A ’ Mezei-Gazdaság nem ollyan 
Tudomány, a’ melly a’ Tapafztaláson 
épulvén-fel, minden Józan-okoíságot, 
’s Tanítót meg-vetne: mivel mind az , 
a’ mi a’ Földmivelésben jól, vagy rofz- 
ízul ü t-k i, magoknak a’ dolgoknak 
terméfzetéből, a’ melly örök Törvé
nyek alá tapaíztal tátik fzorntatottnak 
lenni, foly, és fzint ollyan bizonyos, 
ha nem olíy világos-is , mint a’ Föld-

/
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mérésnek Sarkalatjai. Erre nézve nints 
egyéb hátra, hanem hogy másokat-is, 
köveísünk, és ha külömben akarunk 
tselekedni, némellyeket a’ Tapafztalás. 
ból ízükség ki-tapogatnunk. írtam Pe
ilen" Májusnak 9-dik Napján 1791.

*  0  t *

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



O T a s a L J j j a ^ ^ ^ s r i i  0

A' második Darabban foglalt Réfzeknek és 

Szakajzoknak Summája.

I. R É S Z .
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S
í.
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meiről........... . . . . ........................ . . . . ......... 16
III. A z ujj Ültetésekről......... «.................... .* .* .2 4

IV“. A ’ Régi fzőlők-miveléséröl.................. 4®

V. A* Szőlők Nyavalyájáéi. . . . . . . . . . . . . . . . . .  625
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I. A* Szüretről........................................ 73

II, A  Bor * kefzatesröl 8̂ *
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III. A’ Boroknak el-rakásokról, és Gondvi-
íelésekről..................................... „.................U 2

IV. A’ Boroknak betegségekről a’ Pintzében.. 138

HL R É S Z .

A\ Erdőkről.
I. Az Erdei-fáknak Nemeiről’............................... x6r
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V . A* Fijatalofnkkal való Bánásról'...................226

VI. M ikor, es miképpen Jeg-jobb az Fpület-

nek való fát v á g n i . . . . . , . . . . * ......................230
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r ó l . ........ ............................  239
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Ä* Barom - Tartásról,
I. Közönséges Jegyzések a* Barom-tartásra.. . .  259
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III. A* Ló-vételröl.................................................. 3C0
IV. A ’ Ló-Iüállókrói............................................3I7
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III. A ’ Boroknak el-rakásokrol, és Gonaví-

íelésekröJ..................  .......... ......................\ 12

IV. A* Boroknak betegségekről a’ Pintzében.. 138
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II. A ’ Fáknak Nyavalyájirdi..............................189

IIL A z Erdők’ Gondviseléséről............................ 196

IV. Az Erdőknek Vetésekről............................... 204

V. A ’ Fijatalofnkkal való Bánásról'............... 226
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nek való fát vágni.............   230
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tó l . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................   239
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Ä* Barom - Tartásról.

I. Közönséges Jegyzések a’ Barom-tartásra.. . .  259

II. A ’ Lóról.......................    289

III. A ’ Ló-vételrö!.........................   3C0
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V . A ’ Lóvak* Eledeléről................................... .  329
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I .  R É S Z .

A  Szőlőin Miveiésérők

§• i.

N é h  A napján, míg a’ Lengyelnek ked
vek lehetett Magyar bortinnya: M. Orlzág, 
mevezetefen’ a’ Hegy allyja, nem utolsó ke
reskedés folytatott a’ ki-hordott borral. De 
mit mondok ? A’ Lengyel moS-is meg-iíTza 
a’ Magyar bort; sót a’ leg-javát Ö ifíza-meg. 
Mi hát az oka , hogy a’ Hegyallyjai Szőlős- 
Gazdák, ’s a’ Borsod-Vármegei bor termő 
Helységek fzemlátomáS el - fzegényedtek? 
holott hajdanábán ezek körül lehetett a’ pe- 
néízes Aranyat találni. Szomorú kérdés. Szo
morú a’ feleíet-is: mert igen igaz.

Kerefsék-ki a’ Politikusok az okát : mi 
vitte a’ Magyart arra, hogy el-kedvelene- 
dett, Js a’ Kereskedés idegen Nemzet kefére

A
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



V i l i  R É S Z

A? Méh -  tartásról.

I . A* Mehek t e r m e f z e t é r o l ..............  53$

II, A ’ Mehek munkálkodásáról........ w 547

Hl. A* Méhefekróh. ............................... . 558
IV. A ’ Rajokról..........*..................... *................* 577

V. A’ Mehek’ teleltetéséröl* * *.............. £96

/

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



I .  R É S Z .

A  Szolok’ Miveiésérók

§• I.

N é h  a  napján, míg a’ Lengyelnek ked« 
vek lehetett Magyar bort innya: M. Orizág, 
nevezeteíen’ a’ Hegy allyja, nem utolsó ke- 
reskedéíl: lolytatctt a’ ki-hordott borral. De 
mit mondok ? A’ Lengyel moft-is meg-ilTza 
a’ Magyar bort; sót a’ leg-javát ö iíTza-meg. 
Mi hát az oka , hogy a’ Hegyallyjai SzőlÖs- 
Gazdák, ’s a’ Borsod-Vármegei bor termő 
Helységek fzemlátomáft el - fzegényedtek? 
holott hajdanábán ezek körül lehetett a* pe« 
néízes Aranyat találni. Szomorú kérdés. Szó* 
morú a’ feleiet-is: mert igen igaz.

Keref$ék-ki a’ Politikusok az okál : mi 
vitte a’ Magyart arra, hogy el-kedvelene- 
dett, ’s a’ Kereskedéíl idegen Nemzet kezére

A
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2 I. R. A’ S z ő l ő k * M i v e l

bízván (noha meg nem fzünt a’ Lompos^ 
formint Tőkéket V érés-verejtékével Öntözni) 
Telte’ toredelmének a’ fzámára feni mi ju
talma nintsen ? Szomorúan’ , és felette érzé
keny fzívvel néztem , miólta nagyobbára em
lékezem a’ két nevezetefebb Zemplén,, és 
Borsod Vármegei Sziirém mind annyifzor^ 
valamikor a’ ízüretelo Kád mellett Görö
göt láttam fel-gyürközve állani.

En ugyan fém Görögnek fém ’Sidónak . 
fém akar miféle Nemzetnek nem irigylem 
azt, hogy a’ maga állaporját tökéletesíteni, 
és sorsát javítani igyekezik : mert ez az Em
bert gyönyörűségre teremtett lítennek vilá
gos keze-munkája; hanem fzánom azt a* 
Nemzetet, a’ melly nem tsak meg-elégfzik, 
de még Örül-is, ha tsak a* Szőlőre tett efz- 
tendobéli Költségét viíTza-kaphatja, ’s a’ 
Nyereséggel máit kéntelen gazdagodni enged- 
ni. így van pedig ez — nem lehet tagad ni. 
A’ Boros-Gazda még ajándékot vifzen a* 
Görögnek , hogy vegye-meg egy-két hor
dó borát. Nints Magyar, a’ ki magát a’ Ke
reskedésre adná. Eg’yifc, úgy nézi azt, mint 
Ötét meg-nemteleníto Élet-módját, as más
nak fém kedve , fém efze nints, hogy az 
abból következő boldogságot által - látván, 
hozzá fogna. Mi van hát egyéb hátra, ha
nem hogy Idegenek jöjjenek kozzénk, ar 
kik azt, a’ mit mi olly meg-nyugováíTal el
mulatunk, fok nyughatatlansággal magok 
hafznokra fordítsák.
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A ’ S z ö l Ő - t ö v e k * F a j t * §

Bizonyára az egéfz Kereskedés a* Gö
rögségnél van: a’ melly látván, hogy a’ Ma* 
gyár Ember ezen> nem kap, meg-fzedi a* 
Bort, fei-vifzi a’ Lengyelnek helyébe. Es 
így azt lem engedi le jönni, ’s az egéfz 
nyereséget-is magának tartja. Jnnen van ofz- 
tán, hogy a’ Bor-termefztés ' mellett a* Ma
gyar ei-ízegényedik , a' vele való Kereske
désből pedig a’ Görög meg-gazdagodik.

Sokat hallottam ugyan; de loha el nem 
hittem , a’ mit a’ Magyar Boros - Gazdák 
©Ily panafzolva emlegetnek, hogy t. i. A *  
Lengyelek el - fzegényedtek , azért nem 
jönnek Bort venni. A’ Lengyelek kö* 
zonségefen fzolván , moll - is tsak úgy 
bírják magokat , mint ez előtt 16 — 20, 
eíztendókkel; vagy ha fzinte nem olly pén- 
zefek-is: de fzint ollyan vendégeskedök, 
barátságofok, ’s pompáíok , mint hajdanában , 
és a’ mint magam ott jártomban tapafztal- 
tam, még több bort ifznak m oíl, mint e2 
előtt: mert óltsobb árón’ jutnak hozzá, he- 
lyjekbe vivén a’ Görögök. Tsak azok a* 
Kereskedők ámítják hát ezzel a’ Magyart, 
a’ kik (attól féivén, hogy majd magok ül
nek a’ Boros-gazdák Szekerre) a ’ magok 
Javok elő - mozdítáfa’ kedvéért kéntelenek * 
a’ Lengyelt Szegénynek hazudni.

A’ Nemzetnek illyetén Fekvésére néz*> 
ve tehát, vagy a’ Kereskedéít fzükség elő* 
fegíteni: vagy a* Szőlő Hegyek’ fzámát 
vesíteni,

A &
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bízván (noha meg nem fzünt a’ Lompos* 
formint Tőkéket Vér es-verejtéké vei Öntözni) 
Teile’ töredelmének a’ fzámára íemmi ju
talma nintsen ? Szomorúan’ , és felette érzé
keny fzívvel néztem , miólta nagyobbára em
lékezem a’ két nevezetefebb Zemplén, és 
Borsod Vármegei Szürkét mind annyiízor^ 
valamikor a* íziiretelö Kád mellett Görö
göt láttam fel-gyürközve állani.

En ugyan fém Görögnek fém ’Sidónak , 
feni akar miféle Nemzetnek nem irigylem 
azt, hogy a’ maga állapotját tökéletesíteni, 
és sorsát javítani igyekezik : mert ez az Em
bert gyönyörűségre teremtett íílennek vilá
gos keze-munkája; hanem fzánom azt a’ 
Nemzetet, a’ melly nem tsak meg-elégfzik, 
de még örül-is, ha tsak a’ Szőlőre tett eíz- 
tendobéli Költségét viflza-kaphatja, ’s a’ 
Nyereséggel máit kéntelen gazdagodni enged
ni. így van pedig ez — nem lehet tagad ni. 
A’ Boros-Gazda még ajándékot vifzen a’ 
Görögnek , hogy vegye-nieg egy-két hor
dó borát. Nints Magyar, a’ ki magát a’ Ke
reskedésre adná. Eg’yikf úgy nézi azt, mint 
Őrét meg-nemteleníto Élet-módját, a’ más
nak fém kedve , fém eíze nints, hogy az 
abból következő boldogságot által - látván y 
hozzá fogna. Mi van hát egyéb hátra, ha
nem hogy Idegenek jőjjeneíc kozzénk, a- 
kik azt, a’ mit mi olly meg-nyugováíTal el
mulatunk, fok nyughatatlansággal magok 
hafznokra fordítsák.

2 I. R. A* S z ő l ő k * M i v e l
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Bizonyára az egéfz Kereskedés a’ Gö
rögségnél van: a’ melly látván, hogy a’ Ma
gyar Ember ezen> nem kap, meg-fzedi a* 
Bort, fel-vifzi a’ Lengyelnek helyébe. Es 
így azt lem engedi le jönni, ’s az egéfz 
nyereséget-is magának tartja. Jnnen van oíz- 
tán, hogy a’ Bor-termefztés ' mellett a* Ma
gyar elszegényedik , a’ vele való Kereske
désből pedig a’ Görög meg*gazdagodik.

Sokat hallottam ugyan; de í'oha el nem 
hittem , a’ mit a’ Magyar Boros - Gazdák 
olly panafzolva emlegetnek, hogy t. i. A® 
Lengyelek el - fzegényedtek , azért nem 
jönnek Bort venni. A’ Lengyelek kö
zönségeién fzolván , moíl - is tsak ügy 
bírják magokat , mint ez előtt 16 — 20. 
eiztendókkel; vagy ha fzinte nem olly pén- 
zefek-is: de ízint ollyan vendégeskedók, 
barátságoíok, ’s pompátok , mint hajdanában , 
és a’ mint magam ott jártomban tapaíztal- 
tam, még több bort iíznak m oíl, mint e2 
előtt: mert óltsobb árón’ jutnak hozzá, he- 
lyjekbe vivén a’ Görögök. Tsak azok a* 
Kereskedők ámítják hát ezzel a’ Magyart, 
a* kik (attól féivén, hogy majd magok ül
nek a’ Boros - gazdák Szekerre) a’ magok 
Javok elő-mózditáía’ kedvéért kéntelenek » 
a’ Lengyelt Szegénynek hazudni.

A’ Nemzetnek illyetén Fekvésére néz*» 
ve tehát, vagy a’ Kereskedéíl fzükség elő« 
fegíteni: vagy a* Szőlő Hegyek’ fzámát ke* 
vesíteni,

A £

Á ’ S z ő l ő - t ö v e k 1 F a j t « g
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§. 2.

MinekelÖtte a’ Szőlök-mivelésére által- 
mennénk: méltó Columelldval meg* hányni- 
vetni, ha vallyon az , a’ Gazdát gazdagítja-e 
vagy fzegényíti. Ugyan-is tsak nem haízon- 
talanság addig az Ültetés-módját tanítani, 
míg azt a’ mi elsőbb, nem tudjuk, ha keil- 
e t. i. Szolokét tartani. Annyival inkább pe
dig: mert fokán vágynak már, a’ kik a3 
Szolokét el-adják, és Rétet, Szántó-íolder, 
’s Erdőt vefznek az árrán.

Méltó ebben a’ Dologban T. M itte r- 
p a ch er  Urat meg-hallgatni, a’ ki is így irél % 
„ A’ Szőlók-miveléfe, ha fzinte nem tellyes- 
,, séggel káros dolog-is : mindazáltal rit- 
,, kánn van belőle annyi hafzon, hogy a’ 
,, Szántásnak-vetésnek eleibe Jeheísék tenni. 
,, Mert azonkívül, hogy fok , nagy, és 
„ költséges munkával- jár: az Idök’-vifzon- 
„ tagságinak-is alá van vetve; és mikor leg- 
„ bövebb-is a’ termés*, bizonytalan a’ Jöve- 
„ delem, kivált ott a’ hol inkább fokát, 
„ mint fém jót igyekeznek a’ Szóló-míve- 
„ fék termefzteni.

* Ez mi nálunk tokéletefen bé - tellyefe- 
dett: mert miólta a’ Görögök minteg’y 
magokra vállalták azt, hogy a? Len*

- gyeinek helyébe vigyék borainkat, ’s 
belőle Kereskedéft tsináljanak: a3 bor
nak mi nálunk meg-kelletett óltsódnh 
Mert a’ Kereskedo-is kíván magának 9

4  I .  R .  A *  S z ő l ő k ’ m i v e l .
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fáradsága után valamit nyerni. De a? 
Lengyelnél-is meg-óltsódott: mert a’ 
rendes Kereskedés bÖv7séget, a’ BÖv- 
ség pedig Oltsóságot ízül. Es így hogy 
a’ Magyar Gazdák , azt a’ mit jó bü” 
raikon’ , az Idegenek’ keze által vég
hez menő Kereskedés miatt el-vefzítet- 
tek, valamennyire viíTza - nyerheisek : 
a’ Jóságot fokasággal igyekeztek fel-tse- 
rélni. A’ niellybol a’ lett, hogy azokat 
V fajtákat, a' mellyek gyökeres-bort 
termettek, mint p. o. a’ Gohért, ’So** 
brákot, Hars - leveliit, Pataki, vagy 

'Balafánt - fzÖlŐt annyira ki - irtották, 
hogy azokat már moíl, tsak a’ Nemnek 
meg-tartására láthatni SzŐlojikben; és 
hely ettek a’ trágyától bőven-termo le
ves í'zŐlÖ-róveket fzaporították-el. Hlyé
nek az ug’y nevezett leves,, de erötelen 
Bácai, Polybos, Fejér, KŐ-fzemü, Bu~ 
dai-gohér ’s a’ r.

„ Azokra a' helyekre így fzóll továb- 
,, bá a? nevezett Ur, a’ mellyek alávaló 
„ bort teremnek, vétek Szóló tövet-is ül- 
,, tetni: mert a’ roííz Szolok’ miveléfe fzint 
,, annyi munkával, és költséggel járván , mint 
s, a’ jóké, a’ Mezei munkától fok Embert 
„ el-ycn, és ennyi Embernek keíerves mun- 
55 kaját, a’ meilynél a’ Társaságnak nints 
„ drágább Jóízága, hafzontalanúi el - téko- 
,, zoljá* Hogy ha pedig még ezen kívül a? 
3, roffz Bort termo fold valami Vetés alá

A i

A* SzÖl ö- t ö v e k * F a j t . 5

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6

„ alkalmatos-is : a’ Vetek kettős: mert eg’y 
„ az, hogy roííz Borával annyi Ember5 
„ munkáját meg-nem jutalmaztatja. Más az* 
„ hogy gabonát fém terem. Mellyre nézve 
„ némeíly Tartományokban igen bőlts Ren- 
„ delés az, melly fzerint a’ Gabona-termés- 
„ re alkalmatos tőidet nem fzabad Szőlőnek 
„ tsinálni. Továbbá ha fzinte valamelly Hely 
i9 jó boráról el-hírefedett-is: még-is úgy ta* 
»> pafztaljuk, hogy a’ Szölö-mivelésböl ke- 
„ vés a’ Jövedelem. Sőt azt lehet mon
dani, hogy a’ bor-termő helyeken’ leg-fze- 
gényebbek az Emberek. Also - Auftriában, 
Alsó-Stájer-Orlzágban, Burgundiában, Cam- 
pánidban ( vallják-meg magok a’ Hegyally- 
jai, és Boriod Vármegyei Boros-gazdák) 
ezt világofan tapafztaíhatni. Lásd Elem. R e i  
R u ß . l  m. 11 t ag  7.

yLeg-kozelébb való állítáfomat igaznak 
fogják mind azok a’ Gazdák vallani, a’ kik  
a’ Szegénység miatt, még Tavaszai kérne- 
leníttetnek a’ jövendő terméft el-adni, és 
ez alatt a’ Titulus alatt — Szóló-munkára , már 
első Kapálláskor, 2 — 3 forintért eg’y GÖn- 
izi-hordót tele-fzürni ígérnek. Ha itt a’ Gaz
dák az én tapafztaláfomat tagadnák: ma
gokat a’ Görögöket hívom bizonyságul, a? 
kik fok fzáz rof állott Pofztót ki-adnak Efz- 
tendot által Nadrágnak, ’sLájblinak, bor-fe
jében a’ Szegénységnek.

I. R. A’ S z ő l ő k  m i v e l
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A ’ S z o l o k  e l . v . P á n , 7  

§• 3-

Az eddig el-mondattaknak hát az a’ Ve
leje, hogy a’ leg-nevezerefebb helyekenn-is, 
nem kell a’ Szőlő - miveléft egyedül való 
Gazdaságnak tenni, ’s inkább kevefet, de 
jót termefzteni, mint roílzat fokát. A’ Ke
véskédéit maga folytafTa a’ Szőlős - gazda : 
mert külomben másnak kapáik A y Szepes- 
ségen-is már, ys a’ Lengyeleknél el-bámúl 
az Ember, mitsoda fejedelmi bort árúinak 
a* Kortsmákon’; ’s maga a’ Magyar Lőrén’ 
tengődik, és a’ leg-nevezetefebb bortermő 
helyeken az Utazók, a’ fok ki-árendált 
Kortsmák miatt, aranyért feni kaphatnak 
eg’y ital jó-bort.

4.

Minek e^tte ezen’ a’ SzŐlok-mívelésére 
tett Bé-vezetéíi bé-rékefztenénk : méltónak 
tartjuk előre meg-mondani, hogy a’ követ
kezendő Szakafzokban, a’ hol a’ SzolÖk-ül- 
tetéséről, ’s MivelésérŐl leíTz a’ fzó , újjsá- 
got nem fogunk mondani: mert már a’ Ré
giek a’ Szőlő • miveléíl olly tókéletefségre 
vitték, hogy annál jobbat találni nem kön
nyen lehet. Azoknak út-mutatását fogjuk 
hát itt inkább követni, mint újjakat gon
dolni. De azt-is tsak azokra a’ Gazdákra 
nézve, a’ kik inkább jó-bort kívánnak ter
mefzteni, mim fokát.

A  4
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i I. R. A ’ S z ő l ő k? m i v e l .

I. S Z A K A S Z

Ä  Szőlő-tövek7 Terméjzetéről 9 és Faj-
tájiról»

T T
O  A az Ember a’ Hegy-allyjai, Borfod- 
Vármegyei , Egri, Budai, Szentgyorgyi , 
Sopronyi, Somlyai, ésRufzti Szölö-hegyeket 
megjárja • f/ám tálán mind fajtájukra , mind 
nevekre kiilömbözo SzoIÖ-töveket talál. Es 
ámbár fzivefen’ akarnánk, de lehetetlen okét 
eg’y bizonyos név alá ízorítani. Aonban 
kívánni lehetne, hogy valaki vállalná ma
gára , a’ nevezetefebb bor-termő Helyeken 
mi vélni fzokott Szóló- töveknek esmerterÖ- 
jeleivel való (botanice) le-irását, mint ezt 
az Auftriai tövekre nézve Helbling Seb^flyén 
Uram rselekedte. A’ mellyet Tanársos Born  
Uram’, eg’y Tseh orfzági magános Tárfa- 
ság’ Tudósíráfiban kozre-botsátott az Illdik. 
Darabnak 35odik Levelén’.

Mind ezek a’ kiilömbözo faj’ták, ítéle
tem fzerint, magról fzármaztak , és fzapo- 
rodtak mint az Alma-magokról ugyan ezt 
az FlsÖ Darabban megjegyzemik. Az igen 
csudálatos, hogy ámbár Szőlőt raoft min-
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den Tartományokban találunk: de az Ég
nek középső abrontsa alatt foha fenki Vad- 
fzöla-tövet nem látott: holott pedig Tuku- 
marrniában az Ültetés után’ jól meg-terem , 
sőt a’ Jó - Reménység Hegyallyjan olly jó 
borral kedveskedik, hogy az elsőséget egy
nek fém engedi maga előtt. A’ honnan azt 
lehet ki-húzni, hogy a’ SzŐlŐ-töveknek ízü
leteit hazajok, az Eg-farkának sodík Grá
dicsától fogva, az 53dikig fekvő Tartomá
nyok lehetnek.

§. 6.

Terméfzetekre nézve a’ Szőlő-tóvek, 
olly vékony és magafan fel-nyúló Fák, hogy 
támafz nélkül éppen el-nem*lehetnek. Ezt 
mutatja ni aga a’ Terméfzet-is; azoknak mint 
egyéb fel - folyó Plántáknak bajufzt, vagy 
kókát rendelvén, a’ mellyen a’ fzomízéd- 
fákra fel-kapafzkodhaífanak. Gyökerjek nem 
nagy, de ollyan erős, hogy a’ KÖÍziklár-is 
meg-hasítják. Nekem ugyan volt eg’yfzer 
fzerenrsém olly nagy Szolotokét látni, a* 
mellybol két Ittzés Kúlatsot tsináltatván egy 
nevezeres Uri-ember, engem kért reá, hogy 
ezen’ dolognak emlékezetére írnék vala
mit , az említett Kulats’ oldalára. írtam* 
is ezt:

Olim vitis eram , viridique e Palmite Vinum 

Fudi y quod ficco gutture dulce bibo.

A’ S z ő l ő - t ö v e k ’ T e r me s z . 9
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IO I. R. A’ S z o l o k ' m iv íl ,- 

a z a z :

A 9 melly Bort termettem S^ŐlŐ-to koromban 

M ofi édes den töltöm meg -fiáradt Tor

komban.

A’ hol a’ földet fzereti, és meg-nem 
metízik , felette termékeny. De ha meg» 
nietfzik-is: a’ mit a’ termésben el-mulat,
jóságával ki-pótolja. Ha vele jól bánnak : ioo 
Efztendeig - is el-tart; sőt mentül vénebb: 
annál jobb GyiimŐltsöt 9s bort terem.

§• 7•

Azt mondánk leg - közelebb, hogy a' 
hol a’ SzolÖ-tő a’ földet, fzereti: felette ter
mékeny. De már az a’ Kérdés: Meliyik az 
a’ föld, a’ mellyiket fzereti ?

A7 tapafztalás azt mutatja, hogy a’ Kö- 
ízikla-niorzsalékokban, és kovitsben van tsak 
ay SzÖlÓ-to otthon’. Mentül levefebb és kö
vérebb gyümöltsot terem valamelly Plánta: 
annál fzárazabb főidet fzeret. Ámbár a’ SzÖ* 
JÖ-to Leveleiben bujálkodik : mindazáltal 
igen kevés nedvefséget gőzöl - ki magából. 
Ez okra nézve a’ Vad-fzÖÍÖ, minthogy fém 
a’ Meleg, fém a’ Szél által ki-nem gőzö
lögheti ar fok, nedvefséget: mind Örökké 
fojtós marad. így tehát a’ tápláló-nedvefség- 
siek fzámfzerben kell lenni a’ ki-gÖzolgéíTel, 
az az, annak igen kevésnek lenni. A 9 felet-
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tébb való nedvefse'g, valamint az Állatok
nak, úgy a’ Plántáknak-is ártalmas. Ha pe~ 
dig a’ SzÖlÖ-tÖvet kövér földbe ültetjük : a’ 
bizonyos, hogy benne igen fok nedvefségre-is 
talál, a’ nielly miatt az vagy el-véfz, vagy 
meg-eröte!enedik: merta’ kelletinél több ned- 
vefség a’ Levelekben és Gyümoltsben rakásra 
gyűlvén, a’ Bort vizefsé, és gyengévé tefzi.

Tsudálkozni lehet hát méltán', mi mó
don vetemedtek a' Szolos-gazdák ama’ Ter- 
méfzet ellen való tselekederre; hogy a1 Sző
lőt trágyázzák ? Azt ugyan úgy tapafztaltam 
hogy a’ trágyázott Szóló többet termett (és 
talán, ez a’ bővebb termés volt a’ trágyá
zásnak indító oka) de a’ bort - is mindég 
glább-valónak találtam, mint a’ fzáraz-fo- 
vány helyről válót. A’ Spanyolok, és a’ 
Rajna-jneílyékiek foha fém trágyáznak. IV?ég 
annak fém láttam fzűkségét, annyival inkább 
hafznát, hogy a’ Homlíró - Gödrök’ allyját 
trágyával fzokrák bé-teríteni mi nálunk.

A’ Hegyallyján a’ leg-gyönyörüségefebb 
és kedves ízű G e r ízd e k e t azokon’ a’ Hegye
ken’ tapafztaíram, a* mellyek tsupa kofzik- 
la morzsalékokból ésköfzörű-ko húlladékok- 
ból állanak, ’s trágyát távol léitek, ’s ne
héz útjok miatt nem-is láttak. Hlyen a’ Be- 
nyei, és Tóitsvai hátán  válafztó Mefzes ne
vű hegy. A’ melly mindég kevefet, de a’ 
mennyire egyebütt-is vis* ííodhattam, az 
egéfz Hegyallyján a’ leg -drágább Gyümöl- 
tsöt termi. Minthogy pedig az egéfz H egy, 
valami k'ófzórü-ko fajta: igen nehéz műm-

A’ Sz ü l ő - t ö v e k ’ T e rme s z , i ?
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kájú, úgy annyira hogy munkáfl-is nehéz 
máfodik napra bele-kapnL Itt a’ Víz-árkok 
tsupa kövekből vágynak ki-vágva, és a’ Kö
zök, a’ mellyek igen rövidek, kövekkel 
alorúl fel-gátolva, hogy az EfsŐ-víz a’ ke
vés KÖ- morzsalékot-is el ne-hordja. Az ár
kok’ óldalaira, mint KŐ-falak mellé ülte
tett töveken’ olly kedves Gyümölrsökec 
láttam, hogy eléggé bámulni nem győztem.

;M §• 8-

A’ Levegő - égnek forgáfa nem kévé
iét fegít a’ Gerízdéhnek jóságán. Leg-jobb
nak tartják a’ Gazdák azt az Efztendo t , a’ 
melly fém nem nedves, fém felettébb nem 
fzáraz. Mert a’ Szőlő valamint a’ fok EfsÖ- 
zésben meg-rothad: úgy a’ nagy Szárazság
ban apró-fzemü marad; a’ melly ugyan a’ 
Sokaságot, de a’ Jóságot meg-nem hátrálja. 
A’ melly Efztendo igen nedves: a’ jövő ter
mésnek Reménységét-is alább fzállítja : mert 
a’ homlítani, vagy GyümŐlts’ termésre meg
hagyott veíTzoket-is meg-nem*érleli. Mellyre 
nézve az illyen Efztendo után a’ Gazdák 
ne homlítsanak , hanem inkább halaíTzák más 
Efztendorc, a’ mellyhen a’ VeíTzok meg
érettek, ’s gyengeségeket a’ kemény Tél 
meg-kíméllette.

De ezen kívül van még az Időnek ol- 
lyan eg’y bizonyos, de le-befzélhetetlen for
gáfa, a’ mellyet már a’ Régiek-is efzre vet
tek, ésFőzo-Efztendőnek neveztek. A’ Sző-

12 1. R. A5 S zőlők’ mivel .
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A ’ S z ő l ő  - t ö v e k * F a j t . n

lös - Gazdák e’ felöl egyebet nem tudnak 
mondani, hanem hogy ízáraz— minden tíz 
EíztendÓ alatt, leg teiiyebb eg’yízer fordul- 
elöl—-és olly jó bort csinál, hogy azt50 — 
60. ’s több EiztendÖkig-is el-lehet tartani. Ii 
lyen volt az én tudásomra mindenek felett 
az 1773. i/79dík 1789. és i j e d ik  Efzten- 
do. Ezen’ Efztendok’ fzáma ugyan azt mu
tatja, hogy a’ FÖzÖ-efztendŐ minden tized- 
ben kétízer fordult elöl: de nem úgy értem 
mintha az 1779. efztendóbéli termés ollyan 
jó lett volna, mint az 1773. Efzrendei. Nem 
koránt-is. En magam jól emlékezem reá, 
hogy a’ hetven harmadik! AíTzú-fzőlot, né- 
melly Miskóltzi - Gazdák hordókra-rakván , 
tapodatlan Tava!'zig-is el-rartották, a’ mikor 
annak nem hogy valami etzetesedését lehe
tett volna tapasztalni; de még igen kedves 
illatia» is volt. A’ hetven kilentzedikit pedig 
magam tudom, hogy még a’ Kádon’ rakás
ban etzetet kapott. A’ két egymás után5 
való EfztendÖkrÖl tegyenek a’ Gazdák ma
gok ítéletet.

§• 9 -

Micsoda fajta töveket kellefsék ültetni: 
bizonyoían’ és közönségében’ meg-nem le
het határozni. A’ tapafztalás ebben leg-jobb 
Tanitó-mefter. Ugyan-is úgy tapafztaljuk, 
hogy a5 földnek minémiiségé, és az Idők’ 
forgáfa, az alább-való fajtát fok helyen, és 
ábkfzor meg-nemesíri. Gyakran pedig a5 jó
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fajtát-is (akar rninémü vólt-is az ott, a’ hol 
meg - fzerettük ) a’ ízomfzéd-töveknek Sor
sára alá tafzítja. A’ Fajták meg-válafztására 
nézve, mindazonáltal illő a' következendő* 
két meg jegyzeni.

1. Kózónségefen7 jobbak azok, a1 mel- 
lyek vaítagabb, és sürübb-levü Gyümőhsöe 
hoznak, azoknál a’ mellyek felette levefek.

2. A’ mellyek idejébben érnek : merr 
a’ késő-érő fajtáknak ki-fozéíekre elegendő 
fzáraz Giziink ritkán7 van. Ha pedig a7 7sen- 
düh Szemeket az EfsŐ meg-veri: azok ki* 
haí'adozván, a7 mi jó vólna-is bennek, ki* 
foly, és a7 bor vad leíTz. Az igen idején* 
érő fajtákból fzürott bort nem igen foká 
lehet tartani.

3. Minthogy a7 fekete Szólók hama
rább meg-rothadnak, és penéfzefednek, mine 
a7 fejérek: az okoíság hozza magával, hogy 
azokat a7 leg-fzellofebb és fzárazabb rélzek- 
re fzükség ültetni; 7s következésképpen a’ 
víz mellyékire, és lapáj Szőlős-Kert forma 
helyekre ne ülteíTe lenki a’ fekete fajtákat,

4. A7 nedves - ködös, és hideg-réízekre 
azokat a7 fajtákat lehet leg-bátrabban ültet-* 
ni, a7 mellyek kemény-ízemu Gerízdeket 
hoznak. Iílyen a7 Petre’selyem - fzoló, Tök
fenek, Portsín 7s a7 t.

5. A7 fzáraz helyekre azokat illő vá- 
lafztani, a7 mellyeknek igen lágy a7 hajók. 
Illyenek a7 Demjén, Fejér-Ízölő, Boros- 
bijal, Bálái, Bakator, Gohér 7s a7 t.

í4 I. R. A7 S zőlők' mi vel .
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i s
*  A y Rajna mellett kezdenek moft eg’y 

bizonyos Szóló - fajtát minden máíok 
felett fzaporítani, és a’ Találónak ne
véről O rt lieb - ß j )  tőnek nevezik. Ezt a* 
fajtát Örtlich János M ih á ly  Reichenvaj- 
hi Vendég - fogadós, FelsŐ-Alsátzíában 
tette közönségessé ; és még moíi-is Né- 
met-Orfzágban fzérte-fzellyel, a’ Kérők
nek íoo. VeíTzÓt fzépen bé-csinálva, 
Poftán i. fór. 36. Krajtzírért fzokott 
küldeni. Mi hozzánk bizonyos, hogy 
többe kerülne annak küldéfe. Leg-fei- 
lyebb 25 — 27 Efztendeje, hogy ez a* 
fajta Felső-Alsátziában olly esmeretes 
lett, hogy a' több fajtákat maga mel
lől a’ Szőlőkből mind ki - fzorította. 
Ezekről dicséretes------

1. Ez a5 fajta két EfztendŐvel hama
rább meg - no, mint akármelly más 
fajta.

2. Harmadik EfztendÖben terem. Jobb 
bora van, mint minden egyéb fejér- 
fzőlóknek. A* Juniuíi Hideg, Köd, 
?$ EfsÖ neki nem árt; és foha el - nem 
nyelük.

3. Legtermékenyebb, úgy hogj egy 
fallang íinrs a’ melly 2 — 3 Gertiddel 
ne ditsekednék.

4. Sz. Mihály napra mind Gyümöl
csét, mind fáját meg-érleli. Mindenütt, 
még a’ leg-vadabb helyeken-is, a’ mel- 
lyekben foha SzÖlŐ-tŐ nem termett, és

leg - foványabb főidben - is minden

A’ S z Ői Ő- t ö v e k . F a j t .
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fajtát-is (akar minémü vólt-is az ott, a’ hol 
meg-fzerettük) a’ ízomfzéd-toveknek Sor
sára alá tafzítja. A’ Fajták meg-válafztására 
nézve, mindazonáltal illo a' következendő* 
két meg jegyzeni.

1. KozÖnségefen’ jobbak azok, a’ me!« 
lyek vaílagabb, és sűrűbb-levő Gyümöhsöt 
hoznak, azoknál a’ mellyek felette levefek.

2. A’ mellyek idejébben érnek : mert 
a’ késő érő fajtáknak ki-fozéfekre elegendő 
fzáraz G iziink ritkán’ van. Ha pedig a’ ’sen- 
düh Szemeket az EfsÖ meg-veri: azok ki- 
haiadozván, a’ mi jó vólna-is bennek, ki-

és a’ bor vad leíTz. Az igen idején* 
éró fajtákból fzürott bort nem igen foká 
lehet tartani.

3. Minthogy a’ fekete Szőlők hama
rább meg-rothadnak, és penéfzefednek, mint 
a’ fejérek: az okoíság hozza magával, hogy 
azokat a’ leg-fzellofebb és fzárazabb réízek- 
ré fzükség ültetni; ’s következésképpen a’ 
víz mellyékire, és lapáj Szőlős-Kert forma 
helyekre ne ülteíTe fenki a’ fekete fajtákat,

4. A’ nedves - ködös, és hidcg-réízekre 
azokat a’ fajtákat lehet leg-bárrabban ültet”* 
ni, a’ mellyek kemény-ízemu Gerízdeket 
hoznak. Hlyen a’ Petre’selyem- fzolo, Tok
fenek, Portsín ’s a’ t.

5. A’ fzáraz helyekre azokat illő vá~ 
lafztani, a’ mellyeknek igen lágy a’ hajok. 
Illyenek a’ Demjén, Fejér-izólo, Boros* 
bijal9 Bálái 1 Bakator, Gohér ’s a’ t.

í 4 I. R. A ’ S z ő l ő k í m i v e l
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J

*  A’ Rajna mellett kezdenek mofl eg’y 
bizonyos Szőlő * fajtát minden máíok 
felett fzaporítani, és a’ Találónak ne- 
yérol O rt lieb -J \ o  lőnek nevezik. Ezt a5 
fajtát Örtlich János M ih á ly  Reichenvaj- 
hi Vendég - fogadós, FelsŐ-Alsátzíában 
tette közönségessé ; és még- moft-is Né- 
met-Orízágban fzérte-fzellyel, a’ Kérők
nek íoo. VeíTzÓt fzépen bé-tsinálva, 
Poftán i. fór. 36. Krajtzírért fzokott 
küldeni. Mi hozzánk bizonyos, hogy 
többe kerülne annak küldéfe. L eg-fel- 
lyebb 2$— 27 Efztendeje, hogy ez a* 
fajta Felső-Alsátziában olly esmeretes 
lett, hogy a* több fajtákat maga mel
lől a’ Szőlőkből mind ki - fzorította. 
Ezekről dicséretes------

1. Ez a’ fajta két EfztendÖvel hama
rább meg - no, mint akármelly más 
fajta.

2. Harmadik EfztendÖben terem. Jobb 
bora van, mint minden egyéb fejér- 
fzŐlŐknek. A’ Juniuíi Hideg, Köd,

Efso neki nem árt; és foha el - nem 
nyelük.

3. Leg termékenyebb, úgy hogy egy 
fallang íints a’ melly 2 — 3 Gerizddeí 
ne ditsekednék.

4. Sz. Mihály napra mind Gyümöl
csét, mind fáját meg-érleli. Mindenütt, 
még a* leg-vadabb helyeken-is, a’ mel- 
iyekben foha SzÖlŐ-tŐ nem termett, és 
§* leg - foványabb főidben - is minden
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16 I. R. A ’ S z ő l ő k ’ m i v e l .

EfztendŐben, akar mitsoda moítoha le
gyék-is az Idő, eg’yforma jó bornak 
való, és igen fok Gerízder terem.

5. Minthogy a’ Fája kemény ’s érett 
barna: fém Jégtől, feni a’ téli kemény 
hidegtől nem fél úgy, mint a’ többi 
fajták.

6. Tsak egy Magja van , vékony ha«* 
ja. Mellyre nézve, hogy meg-ne-rot- 
hadjék : magas - fzellos hegyekre jobb 
ültetni. Lásd a’ H aus Hatért in fy flem a- 
tifcher Ordnung. Torn. U K p . 424.

II. S Z A K A S Z .

Ä  Szőlőknek Helyheztetéfékről, és Ne
meiről.

§. 10.

H o g y  a’ Földnek jó minémüsége mind 
a’ GyümŐltsnek jóságára, mind fokaságára 
fokát hafználjék: nem lehet tagadni. A’ Ré
giek azt a’ főidet dítsérik a’ SzŐlŐ-röveknek 
a’ melly könnyű és kevéfsé porhanyós. Mi pe
dig már fellyebb §. 7. a’ Fövényét, ko- 
fzikla morzsalékot, kövítset dítsértük, tsak 
hogy kövér, de kevés tápláló nedvességgel 
legyék gazdag , ’s inkább meleg, mint hideg, 

' fzárazabb 9
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Szárazabb, mint nedves, é̂s ritkább, mint
sürü.

U lá ti K ároly  Uram Európának külomb- 
kiilÖmb Tartományiban való Utazásában azt 
írja, hogy a’ leg-fzebb Szóló - hegyeket , 
abban a’ föleiben lehet Siciliában látni, a* 
melly t a’ Tüzet-okádó Ernából ki-folyt, és 
a’ mellyel á’ Terméfzet- visgálók Lávának 
neveznek. Ez a’ Láva igen fok EfztendÓk 
múlva;, lyukatsos üregjeibe az efsŐ ’s Le
vegő által, a’ hegyből ki-fzórott hamut bé- 
fzedvén, el - kéfzíil, arra , hogy mor’sás és 
felette Termékeny legyék.

A ’ Láva fok külÖmbozÖ réfzekbol áll, 
úgymint van benne Hamu, a’ melly két
féle porhanyós és kemény. Amazt Putztzo- 
lán főidnek : ezt pedig Trássnak nevezik.
Ide tartóznak a* ki-égett Kövek, a’ mitso- 
dás ama lyukatsos, és refzelo könnyű k o , 
(némellyek Tajték-kőnek, Pumex nevezik) 
és a’ Putztzólán agyag. Hlyen réfz még ama 
közönségeién Láva-salaknak , vagy Czigány 
fzarnak nevezett Scoria Vulcania i s , a* mellyé 
ben fokféle tellek tsigák, fa darabok, vas- 
fzogek , Makk ’s aC) t. találtatnak gyakran. 
Illyen Czigány-fzarból áll az egéfzf Tokaji 
híres Bor-term o-hegy-is. Es az Utazók, 
mint ritkaságot, nagy költséggel-is kihord
ják tőlünk.

* Közönségeién azt tartják a’ Terméfzet- 
visgáiók, hogy valahol ez a’ Scoria 
Vulcanica taláftatik : mindenütt Tűz-

B

Ä ? S z ő l ő k * H e l y h e z t e t . i?
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okadó Hegy volt valaha , vagy leg-alább 
a* KÓfzénbÖl ( Líthanrrax) tűz által 
égett-ki. Es hogy a* Tokaji Hegy-is 
valaha vagy egyik, vagy máíik módon 
vált Scóriává.

§. i í .

Mi nálunk nem tudom mitsoda okból, 
már annyira ment a* Szólok-építéséhez való 
ragaízkodás , hogy az Emberek minden 
meg-válafztás, és meg-gondolás nélkül az 
ErdÖket-is kéfzek Szóló-Hegyeknek fordí
tani , és a’ Szántó-földnek alkalmatos helye
ket Szóló-tővel bé - ültetni. Mitsoda károk 
következnek ebből az i. §. elől-adtuk. De 
hogy azokonn fegítsünk a’ kik egéfzlen min
den más termés alá alkalmatlan helyeket 
igyekeznek Szóló - hegyekké tsinálni : a* 
főidnek küíomb-külömb féle nemeire nézve, 
azokon* kívül a* mellyeket már mondot
tunk, még e’ kömkezendoket jegyezzük- 
m e g -------

i. Ha mód van benne: mindenkor in
kább a* Pallag, és Pufzta-heíyeket illő Sző
lőkké tsinálni, mint azokat a" mellyek vagy 
gabonát, vagy tseriét termettek.

s. Ha Pailagok nintSenek; azt a* helyet- 
is bé-lehet ültetni, a’ meíly hajdanában Er
dő volt. Ha e’ fints: a* Képtelenség a* Tson- 
káfokat, és igen ritka berkeket erre a* végre 
fordíthatja. Hanem leg-elofzör-is valami leg
kisebb fa-töve találtank-is benne, ki-kell
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irtani, és ügy á’ földet fel forgatni, ’sa’ Na
pon’ és Levegőn meg-hevertetni, míg min
den a’ rothadt gyökerekből íz ívott vadságát 
le-vetkezi. Ha a’ gyökerek bőven vágynak: 
azokat ki-ásván, meg kell égetni, és a’ földet 
régi trágyával meg-jobbítani; vagy a’ mi 
még ennél-is jobb ,Pallag-gyep'földdel meg
hordani.

3. A’ ki-vefzett Szóló - hegyeket a’ ki 
újjonnan bé-akarja ültetni, éppen ezt tsele- 
kedje: mert az ugyan világos, hogy más
ként minden munkája hafzcnralan.

A’ Krétás-fŐld, ha mor’sás: alkalma
tos a’ .SzÖlö-tÖvekre : mindazáltal nem min
denütt; mert a’ Mefzes - hegyek a’ leg-ízá- 
íazabb idoben-isfiiítölognek, az az,bov ned- 
vefséget párolognak-ki, ’sot ha az Ido es-* 
sós: az egéfz Hegy ködben van fzüntelen* 
Sok helyen’ e’ nem árr femmit, mert ama 
híres Mádi-veres-hegy, ritka hogy re füftÖ- 
logjék, még-is a’ leg-jobb bort termi a’ 
határban.

5. A’ Fovenyes-helyek meg-lehetŐs, a* 
Kövitsesek kedves-ízü, és a’ KÖfzikla mór- 
’salékofok a’ leg-nemefebb bort tér mik ^

6. Azt-is vigyázza-meg a’ SzölŐ-ülteto, 
hogy a’ Kovírs alatt nintsen-é igen feünten 
agyag: mert ha e’ van: az ott termett tö
vek kevés fát hajtanak, és favanyu vad-bort 
termenek.

7. A’ vizek mellyékin’ erotelen, és fő
irány bort fzűriink közonségefen’ : mert a’ 
vizek fzüotelen párologván, fok nedvefsé-

B &

A ’ S Z O L O K 5 H l L Y H E f T E t
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okadó Hegy volt valaha, vagy leg-alább 
a’ KŐfzénbÖl ( Líthanrrax) mz által 
égett >ki. Es hogy a’ Tokaji Hegy-is 
valaha vagy egyik, vagy máíik módon 
vált Scóriává.

§. IX,

Mi nálunk nem tudom mitsoda okból9 
már annyira ment a’ Szolok építéséhez való 
ragaízkodás , hogy az Emberek minden 
meg-válafztás, és meg-gondolás nélkül az 
ErdŐket-is kéfzek Szóló - Hegyeknek fordí
tani , és a’ Szántó-földnek alkalmatos helye
ket SzÖlŐ-tővel bé - ültetni. Mitsoda károk 
következnek ebből az i. §. elöl-adtuk. De 
hogy azokonn fegítsünk a’ kik egéfzlen min
den más termés alá alkalmatlan helyeker 
igyekeznek Szóló - hegyekké tsinálni : a* 
földnek külömb-külomb féle nemeire nézve, 
azokon’ kívül a’ mellyeket már mondot
tunk, még e’ kömkezendőket jegyezzük- 
m e g -------

i. Ha mód van benne; mindenkor in
kább a’ Pallag, és Pufzta-heíyeket illő Sző
lőkké tsinálni, mint azokat a; melíyek vagy 
gabonát, vagy tserjét termettek.

*. Ha Pallagok nintSenek; azt a’ helyet- 
is bé-leher ültetni, a’ meíly hajdanában Er
dő volt. Ha e’ íints: a’ Képtelenség a’ Tson- 
káfokat, és igen ritka berkeket erre a’ végre 
fordíthatja. Hanem íeg-elöfzör-is valami leg
kisebb fa-töve találtatik-is benne, ki-kelj
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irtani, és úgy á’ földet fel forgatni, ’sa’ Na-* 
pon’ és Levegőn meg-hevertetni, míg min
den 2l rothadt gyökerekből ízívott vadságát 
le-vetkezi. Ha a’ gyökerek bőven vágynak: 
azokat ki-ásván, meg kell égetni, és a’ földet 
régi trágyával meg-jobbítani; vagy a5 mi 
még ennél-is jobb ,PalIag-gyep-földdel meg
hordani.

3. A’ ki-vefzett Szőlő • hegyeket a’ ki 
újjonnan bé-akarja ültetni, éppen ezt tsele- 
kedje: mert az ugyan világos, hogy más
ként minden munkája hafzonralan.

A5 Kíétás-fÖld, ha mor'sás: alkalma
tos a\SzŐlŐ-tÖvekre: mindazáital nem min
denütt ; mert a’ Mefzes - hegyek a’ leg-ízá- 
razabb idöben-isfiiílölögnek, az az,bov ned- 
vefséget párolognak-ki, ’sö't ha az Idő es-* 
sós: az egéfz Hegy ködben van fzüntelem 
Sok helyen’ e’ nem árt femmit, mert ama 
híres Mádi-yeres-hegy, ritka hogy ne füíio- 
lögjék, még-is a’ leg-jobb bort termi a’ 
határban.

5. A’ Fovenyes-helyek meg-íehetŐs, a’ 
Kovitsesek kedves-ízü, és a’ KŐfzikla mór* 
’salékofok a’ leg-nemefebb bort termik

6. Azt-is vigyázza-meg a’ SzólŐ-ülreto, 
hogy a’ Kovírs alatt nintsen-é igen feiinten 
agyag: mert ha e7 van: az ott termett tö
vek kevés fát hajtanak, és favanyú vad-bort 
termenek.

7. A’ vizek mellyékin’ erotelen, és fo- 
vány bort fzűriink közónségefen’ : mert a’ 
vizek fz un télén párologván, fok nedvefsé*

B %
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get fzolgálratnak a’ tövekre. Ha mindazáítaí 
a’ fold magában fzárazés köves: a’ víz mel- 
lyéke-is jó. Hlyeket a’ Bodrok mellett a’ 
Hegyallyján láthatni. Igyfekfzika’ Kis>új;fa
lúi! Hegy oldal, sót a’ híres Tokaji Hegy
is , úgy hogy a’ Bodrok tsak nem az alíy- 
ját moíTa.

8. Az igen magas, és meredek hegyek 
nem jó baráti a’ Szoló-tÖnek. A’ fel-emel
kedett Halmokat úgy iátízik, mindenek fe
lett kedvelik

9. Az árnyékot - tartó Erdők közt, a’ 
gerízdek illendőképpen ki-nem gőzölhetvén 
íávanyúságokat, igen vad - bort termének. 
Ítéletem fzerint a’ GyiimÖíts-fák éppen ezen 
az okból ártanak a’ Szolok közt. A’.mellyet 
a’ Hegyallyjai Emberek efzre-vévén, neveze- 
refebb bor-termo Hegyeikből azokat ki-ir- 
tották. De a’ Borfod Vármegyeiek, még ezt 
tolok meg-nem-akarják tanúlni.

10. A ’ Hegyeknek alsó réfzei, a’ hová 
az Efső-víz a’ leg-jobb földet feíürŐl magá
val le-hozza, haízonnal fordítratharnak Sző
lőknek.

11. Ha valamelly Hely igen forró: a* 
Hegynek Nap-keletre fekvő óldala; de ha 
a’ gyakor dértől és zúzmarázról lehet félni: 
a’ Napnyugotti óldal leg alkalmarofabb. Mi 
nálunk a’ Déli oldalak lég-jobbaknak rapafz- 
taítattak : noha az Éfzakra hajló oldalakon’ 
alig ha nem több a’ GyümŐlts, ha mindjárt 
fokkal alább-való-is.
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12. A’ bizonyos, hogy a’ Nap a’ Ge- 
rízdéket, nem tsak m eg-íozi, hanem még
is érleli, úgy hogy a’ Bort méltán’ tartjuk 
mind édefségét, mind gyökerefségét a’ Nap
fénytől venni. Erre nézve a’ Szólok alá a' 
Napnak különöfen fekvő Hegyeket leg-in
kább dicsérjük.

§. 12.

A’ Szőlőknek külömb-külomb-formájic 
Colum ella fzép renddel le - írja. Ebben mi 
nálunk-is nem minden Gazdák eg’y nyomot 
követnek. Némellyek a’ Veífzoket kávákra, 
vagy burka formákra hajtják. Máfok ellen
ben egyenes Karokhoz kötözik. Az Egri 
Veres-bor-termÖ tövek, karókhoz íintsenek ; 
hanem tsak a’ VeíTzők eg’y lovon köríil- 
kótve. Már az a’ Kérdés, mellyik ezek koz- 
zül lég-jobb mód? Van-e tsak eg’y-is ol- 
lyan SzÖlŐ-míves, a’ ki mcg-próbálra volna 
ha az a’ SzŐlŐ-veíTzok formája, a’ mellyet 
az Atyjáról által-vett, leg-jobb-e ?

NT. M itterpacher Uram, noha az ho- 
ífzas Tapafztaláfon építtetett egyenes karok
hoz való kötözés’ módját nem akarja kár
hoztatni , hanem inkább a’ Gazdákat a’ pró
ba tevésre öfztonözni: azt a’ módot, melly 
fzerint a’ VeíTzők kávákra , butka formán 
hajtatnak, a’ következendő okokból java- 
folja.

1. Ha valamelly Plántával annak terr* 
méfzeti fzerint bánunk: az annál jobb. A*

A ’ S z o l o k ’ H e l y h e z t e t . i t
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Szolo-tÖ pedig fel - folyó Plánta. És így a’ 
a’ fel-folyó VeíTzok annál jobbak.

2. A!7 GyümÓlrs annál jobb, mentül fel* 
lyebb van a1 Fának gallyain7: Tehát a7 SzÖ- 
lonek-is jobbnak kell lenni, ha a’ totói fel- 
lyebb helyen’ terem.

3. Nem igaz az , a’ mit közönségeién 
állítanak, hogy a’ mi híves Levegő - egünk 
miatt a’ Gerízdek nem érhetnek-meg, ha a* 
földtől (a’ mellyrol a’ íúgárok viílza-fordul- 
ván két annyi melegséget okoznak) fenten’ 
vágynak: mert a7 Gerízdek meg-érékekre 
nem annyira meleg, mint Napfény és Le
vegő kívántatik. A’ melly meg-tetfzik  on
nan , hogy a7 GyümŐíts az Üveg-házakban , 
bár akar mitsoda melegben legyek-is , ízetlen 
marad. Más az hogy a7 Kertekben a7 fel-fo- 
lyó SzŐIŐ-veíTzók a7 tapafztalás fzerint, elég
gé meg - érlelik Gyiimoltsjeiket. És így a7 
Hegyek en-is.

4. Az alatson VeíTzőknek gyakrabban 
árt a’ Dér és Zúzmaráz, mint a7 fel - há
góknak.

Hogy valaki ezen7 Erofségeket ki-for- 
gathaífa, és ellenkezőt bizonyírhafsék: pró
bát kell elébb tenni. Én réfzemrol erre a7 
Dologra ezeket jegyzem - meg a7 tapafz- 
talásból.

1. Láttam Gyiimolts-fákra fel-folyatott 
Veílzoket (a 7 Miskólrzi Szőlős-gazdák az 
Hlyen fel-folyó tövet Garsalnak nevezik) a7 
niellyek 3 — 4 rotska gerízdeket-is adtak 7

I. R. A ’ S z o l o k ’ m i v e l .
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de a’ niellyek mindég fzomorubb fzínüek 
voltak, mint a’ niellyek alant termettek.

2. Láttam imitt- amott a’ Rajna mel- 
Jyéki módot-ís, nielly ízerint a’ Szólo-vefz- 
ízók a’ % — 3 lépésnyire le-ütött karóhoz 
káva formára meg-hajtattak — Gerízdekkel 
rakva voltak: de ezek feni olly kellemetes 
tekintetet mutattak.

3. Láttam hogy a’ VeíTzÖ - teteje felé 
nőtt Gerízdek rendlzerint egresnek marad
nak. A’ meílyböl mindazáltal azt nem állí
tom, hogy a' magafan létei miatt; hanem 
inkább hogy a’ késő-virágzás, ’s növés miatt 
maradtak éretlen: mert ugyan-is a’ mi Ge- 
rízdjeink mind ideji VeíTzÖkon’ függenek, 
és el-is késhetnek a’ Gyümolts-hozáíTal. De 
a’ Gatsalokon’ nem így van a’ dolog. Ott 
a’ vén-fa hagyatik-meg, és az abból ki-jovŐ 
ideji Sallang, mihelyt 3 — 4. bimbónyira 
nőhet: egybe a’ Gyümólts-hozáshoz foghat 
’s következésképpen azt meg-is érlelheti.

4. Hogy a’ Gatsalokon’ való fok Ge
rízdek kedvetlen fzínüek, oka a’ lehet: mert 
itt mind a’ fa, mind a’ Sz^ló-levelek, a’ mel- 
lyeket foha feni láttam le-fzaggatni, árnyé
kot tartanak. Más, az hogy oíly mofolygó 
falta Szőlő - tövet nem tapafztaltani fel-fo-

<KX)oC=>

B 4

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



24 I. R. A’ S z ő l ő i :  M

III. S Z A K A S Z .
-i « „ ■

A z u jj Ül t et ésekről .

§• i 3 -

A  Sz ő l ő  * t ö v e k  ízaporítására négy 
nevezetes módakkal élnek 2? Gazdák, úgy 
mint 1. Magról vetve. 2. OltáíTal. 3. Horn- 
lítáíTal. 4. Le - fzurdált V eíTzök által. A’ 
melly négy-féle módakról már moít rencít 
dél tefzlink Jegyzéseket.

A ). M a g r ó l-  vetés.

Nem hafzontalan fáradság volna â  SzŐ- 
IŐ-tÖveket fzintúgy , mint az egyébféle iá
kat Magról fzaporírani. 1. Dar. §. 132. a’ 
kinek elegendő földje, és békefséges tűré
se lehetne, a’ Magról költ Tsemeték urán 
várakozni: mert a’ Magról költ VeíTzok, 
újj-fajtákat, ’s jobb gyiimöltsöket-is hozhat
nak , a’ tovek-is íok Efztendökkel tartóíTab- 
bak mintázok, a* mellyek vagy Le-fzurás , 
vagy Homlítás által neveltetnek.

Ha valaki ezt nem reílellené: ezekre 
tartozna a’ Mag-oskolákra nézve vigyázni.

1. A> leg jobb fajta, és leg-meg-érett 
tebb Magokat fzedje-meg.
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2. Középfzerii földet válaíTzék a’ meg
szedett magok alá: mert ha azután meg-tor- 
jénik-is, hogy fovány földbe kelletik által- 
ültetni : nem olly nagyon fogja a5 Tsemete 
a7 kozépfzerü, és fovány föld közt való kii- 
lömbséget meg-érzeni. Ha pedig jobb föld
be tétetik - által, mint az , a’ mellyben ed
dig nevekedett: majd annál hamarább , és 
gazdagabban tsemetézik.

3. A’ mértékletes fzáraz fold ide leg- 
alkalmatofabb: de a’ mellyet jól fel kell ás? 
ni, ’s meg-hevertetni.

' B ). S \olo  - tövek"9 lé 'o ltá s a ,

Valamint a’ GyümŐlts-fák a’ Bé-óltás 
által meg-nemcsíttetnek. 1. D. §. 133 : úgy 
fzinte a7 SzölÖ-tovekkel - is már ezt igen 
nagy fzerentsével gyakorolják mindenek fe
lett a7 Miskóltzi Szőlős - Gazdák. De mint
hogy ez a7 mód, a7 már rendes formájú Sző
lőkre leg-inkább alkalmaztatható : oda fog
juk jegyzéseinket halafztani, a7 hol a*7 régi
Szőlőknek újjításáról leíTz a7 fzó.

»■

C). H om lítás.

Némelly SzÖlŐ-mívesek nem tsak azért 
homlítanak, hogy a7 TÓ mellett való híza- 
koknak valami hasznát vegyék, mint közön? 
ségefen7 fzokás, hanem még azért-is, hogy 
jó-féle fajra töveket fzaporítván, legyék mi
ből az Ujj*ültetéseket -is  megrakni, ’sazo*

A Z  UJJ Ö L T E T É S E K R .  2 $
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Icat azokra a’ helyekre-is által-vinni , ay mel- 
lyeken’ nints , vagy femmi to , vagy olly 
j ó , és alkalmatos fajta , a’ melíynek veíTze- 
jir méltó volna el-homlítani. De mivel a’ 
HornlnáíTal-is közönségeién’ akkor éinek in
kább a’ Gazdák, mikor már termo, de rit- 
kás Szolejiket igyekeznek javítani: arról mi 
is a’ Vén-fzölÓknek jobb rendbe való ho- 
záfok alkalmatosságával fogunk röviden’ 
fzóllani.

D ). Ä  le-fturddlt V eJ/\ők9 által való

porítds.

Ez a’ Ieg-kozonségefebb mód mi ná
lunk, melly fzérinr az efzrendos VefTzok le- 
fzeletvén, vagy Fa-furó után’, vagy ásott 
gödörbe el iiltettetnek. Hogy annál fzebb 
renddel meheílunk - elöl i. fzóílunk arról: 
Honnan kelíefsék az ültetni való veíTzoket 
válafztani. 2. Mitsodás veílz két. 3. Mellyik 
réfzit a’ veíTzonek. 4. Mi módon’ fzükség 
azt a’ földbe le-tenni ?

§. 14.

1. A’SzÖlÖt-ülretönek meg kell minde- 
nek-felettvigyázni, hogy jót ültefstk: mert 
a’ roíTz mind a’ munkát, mind a’ nyugha
tatlan reménységet meg - tsalja. Más az , 
hogy roíTz fajtát ültetni, tsak fzint annyi 
fáradságban, és költségben kerül , mint a’ 
{ó* Meg-nézze hát a’ Gazda honnan vefzi az
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Űltetni-valót. Az idegen helyekről való es
ni éretlen veíTzok’ vásárlását, és hozatását 
éppen fenkinek fém tanátsoljuk: mett 100. 
Kalmár közt-is alig van tsak eg’y-is, a’ ki 
30 portékát árulni Lelki-esméretnek tartaná. 
A 5 melly TŐrŐT veíTzok fzeletnek-le: lég-a- 
lább-is 12 — £0. efztendosnck kelletik len
ni: merta’ tapafztalás azt tanítja, hogy a’ 
SzÓ!Ó-tÖ mentül idősebb: annál jobb ( ki-vé- 
vén a’ rneg-vénült töveket) Az Olafzok míg 
a’ Szóló nem 100. efzrendos : mindég Ülte
tésnek , vagy a’ mint a’ Boríodiak fzóllnak 
Palámnak tartják,

a. A’ Tőnek meg-válafztása után’ a’ 
veíTzőket-is különös ízemeíséggel fzükség 
nieg-külömboztetni. A’ mellyet két úton’ le
het kiváltképpen el-érni. a ) * Nem elég tsak 
arra nézni, hogy a’ veíTzŐs-to Gyümolts- 
termo legyék ( a7 mellyre több efztendobé- 
li gondofság kívántatik ) hanem b). A’ fe- 
fzelendo VeíTzÖ-is jól Ígérjék magáról. Jó 
veíTzonek azt tartjuk , a’ mellyik mind ter
mékenységére, mind fájára nézve jobb a’ 
többinél. Tehát a’ vaftag, és volgyes Vefz- 
fzot fenki fém válaűza, minthogy bujasá
ga miatt kevés GyümoltsÖt hoz. A’ hol a? 
Gatsalokróí fzeldelnek ültetni való veíTzoker: 
mindég a’ Szálnak közepét fzakafzrják-ki: 
mert a’ Tőhöz közel való réfz gyümőltsre- 
len, a’ felső vége pedig gyümólrsét meg
feni érleli. Továbbá a’ jó VeíFzón’ fok a* 
bimbó, és sürü. A’ Fa-érett. Vágynak olly 
Efztendok , a’ mellyek a’ fát meg nem ér«
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lelik §. 8. Ezeket meg-esmerjük arról, hogy 
nem verefsek, lágyak , hajlók , zöldek , 
vagy fejérefsek.

3. Az ültetni való VefTzÖk nem fziik- 
ség , hogy eg’y lábnyinál fokkal hoífzab- 
bak legyenek. Mikor a’ Hollándufok a’ Jó- 
Reménység-Hegy allyjára leg-elöTzör által-vit
ték a5 SzÖlÓ-veíFzőket: olly rövid darabkák
ra fzeidelték azokat, hogy mindeniken rsak 
eg’y bimbó volt. Minekünk, a' kiknek elég 
veífzejink vágynak, nints erre a’ fzoros- 
markúságra femmi fzükségünk. A* veífzönek 
alsó réfze jobbnak tapafztaltatik a’ felsőnél. 
KülÖmben ha valamelly veífzönek a’ köze
pén’ sűrűbbek a’ bimbók, mint a’ két vé- 
gin’’; a’ közepét kell válafztani, és a’ két vé
git el-vetni. Leg-fellyebb-is elég, ha vala
melly veífzÖn hat bimbók találtatnak.

4. Hátra van még a’ le-fzelt veíTzok el
ültetésének módja. A’ mellyrÖl mikor he- 
fzélíünk, illyen fort fogunk tartani, hogy 
1. A5földnek fel-ásását, és idejét. 2. A’ ve- 
ifzoknek az El-ültetésre való el-kéfzítéseket. 
3. Azoknak el-ülretésekgt. 4. Az azokkal 
való bánáíi 5. Azoknak fórát, és rendjét ad
juk renddel elöl.

a ). Ä  Földnek Fel-ásása.

Tellyefséggel nem lehet azt a’ fzokáft 
helyben hagyni; melly fzerint a’ VeíTzok 
Szántásba ülteftetnek: mert a’ Szántás tsak 
fernen efik. Es így az d? réfze főidnek, a’
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föeilybol az ujj Vendég eledelét vehetné, 
felül nem fordul, hogy a’ Nap, EfsŐ, és 
Levegő által ki-főzodhetnék. Mi nálunk az 
Ültetés alá hoíTzú árkokat ásnak íinor fze- 
rint: a’ melly mód jó , tsak hogy az Ásó 
él ne mulaíTa a’ leg-kiífebb Gyökereket-is ki- 
fzedni, hogy azok következendő rothadá- 
fokkal a’ Vad-vizet ne fzaporítsák, fém a’ 
Munkáit , vagy a’ Tsemete nevekedését ne 
hátrálják. A’ ki Síkon’ ültet: az ásáíl 2 1f z  
lábnyi méllyen’ vigye. A’ Halmokat elég 3. 
lábra fel-ásni. De ha a’ Hegy-óldal meredek: 
négy lábra fzükség azért fd-ásni, hogy a’ 
fold felíirol mindég alá hemperegvén, 'alig 
marad annyi fold, a’ mennyi a’ tőnek illen
dő bé - takarására kívántatik. El-hibázzák 
azok tökéletefen a’ jó munkát, a* kik egy  
ízben az egéfz árkot fél, vagy egTy lábnyi- 
ra áfsák , ’s máíTzor mikor reá érnek ismét 
annyit, vagy kevefebbet: mert e’ fzerint a’ 
föld nem IdTz egyenlő, a’ melly az eledel 
ki-fzolgáltatására olly igen fzükséges. Hogy 
ismét le né írjuk azt, a’ mit már más he
lyen’ tanítottunk: vegyék elő a'1 Gazdák az 
1. Dar. §. i r i. a’ g ). betű alatt dúsért 
Mélly-ásáíL így az egéfz föld-készítésnek 
hoífzas le-írála el-maradhat,

Az Ültetés alá rendelt f  Idet is leg-johb 
ÖlTzel fel-ásni, hogy a’ téli Efso. Hó-vfe 
D ér, és Fascy a’ Vadságot kifzívván, Táp
láló erőt ízolgáltathafsanak. Az Olafz Ujj- 
ságok azt írják , hogy a> oda való Szőlő- 
ínívefek az illyen fel-árkoláft a’ leg-forróbb

A 2 ujj Ü l t e t é s e k é .
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nyári, időben fzokták véghez vinni: hogy el
sőbb a’nyári Nap eméíTze ki a’ főidnek min
den nyerseségét, és a’ Téli-első, Hó, és 
Fagy terhesítsék meg azt tápláló erővel.

b ). Ä* VeJJ\Őknek a \  Ültetésre való el- 
kéj\ítése.

Az ültetni való VeíTzoket mindég lehet 
olíyankor fzeldelni: mikor a’ Szőlőt fzokás 
metízeni. Némellyek itt is jobbnak tartják 
a? VeíTzoket, valamint az Oltó-ágakat, a* 
le-fzegdelés után darab ideig tartani. Mellyre 
nézve a’ VeíTzoket nedves főidbe le-rakják , 
és tsak két ’s három bimbót hagynak ki
vel. A’ Miskóltzi Gazdák a’ híves boros 
Pintzék’ fenekén’ tartogatják azokat mind 
az Ültetés idejéig. Máfok pedig nem vár
nak femmit, hanem ültetik mindjárt. Knecht 
Uram Rothenburgban valamikor ültetni akar 
a’ VeíTzők’ vaüag végeiket leg-alább 8- óráig 
három tzólnyira való vízben fzokta áztat
ni, és minden ültetését igen fzerentsésnek 
hirdeti. (Lásd az I. Darabnak §. 137. Nro< 
6. az Ohó-ágakra tett Jegyzéíl.)

c). A 1 V ejfißknek cl-ültetésekröl.

Nem minden Gazdák, és nem-is min
denütt eg’y-formán’ , és eg’y időben ültetik 
a’ VeíTzoket. Mi nálunk kétféle fzokás van. 
Némellyek a’ jó idején’ meg-rett fel-árkolá- 
fokba, még üiTzel bé* ültetik a’ VeíTzoket;

30 I .  H. ÁJ Sz o l o k ’ M i v e i ,
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snáfck pedig tsak Tavaílzal, Az árok ho- 
fTzú, és leg-fellyebb két lábnyi mélly. En
nek eg’yik óldalára olly tormán düjtik a’ 
VefTzöket, hogy azoknak felső réfzek tsak 
eg’v ’s két bimbóra hagyatnak-kível: az al
só vagy vaftag végeik pedig az ároknak 
fenekére kerefzrűl tapodtatnak; úgy hogy 
a’ VeíTzŐ a’ földben eg’y egéfz Szógeletec 
tsinál, Az ároknak fenekére trágyát lkok ás 
teríteni, a’ mellyel a5 «VeíTzönek az árok 
fenekére tápod ott réfze-is bé-boríttatik.

En ezen’ Ültetés’ módjára ezeket jegy» 
zem-meg. 1. Hogy a’ Ganaj jobb volna, ha 
tökéletefen el-maradna. L ásd a’ §. 7. 2. Az 
eg’yenes állítáfa a’ VcíTzrnek jobb: mert a’ 
meg-tapodásban, ’s meg-hajtásban gyakran’ 
meg - sérül. A’ mellyból terméketlenség , 
gyengeség, és tartatlanság kivetkezik. 3. A’ 
VeíTzóknek illyen meg-hajtáfa tsak abból 
fzármazhatott, hogy a’ Gazdák reílellettek 
mélly árkokat ásni. 4, A’ le fektetett réfz- 
böl fzármazott gyökerek nagyon fent esvén, 
mindenféle viízonragságoknak ki~ tétetnek.

Sok helyen’ árkokat fém rsinálnak az 
Ültetésnek , hanem eg’y a’ veíTzŐnél vafta- 
gabb fa-furóval lyukat fúrnak , a’ mellybe a’ 
yeíTzót fzépen bele erefztik , hogy a’ fzoros- 
ság miatt a’ veíTző oldalán való bimbó, a’ 
mellyból Gyökérnek kell lenni „ meg ne sé
rüljék. Á’ le-fzúrotr veíTző mellett ha vala
mi hízak marad: meg t; Iretik morzsás föld
del, hogy az úm Gyökérnek mind árr le
gyek miből előd ni. A’ veffzönek a’ hegyit

A z  ujj Ü l t e t é s e k  R. 31
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yend-fzerint el - fzokták annyira metfzem f 
hogy fel re fnél hofízahb inkább lehet, mint 
rovidebb. Nem árt milyenkor a’ két végről 
efett metfzést amaz i v Darab §. 127. 7-dik 
Számja alatt dítsért Oltó - flaítrommal bé- 
kenni. .

Erre a’ Fúró után való Ültetés' mód» 
jára azt jegyzem*meg, hogy ha a' fold mind 
fenékig alkalmatos: bizonyos, hogy a’ tse- 
n iA e-is meg-fogonfzik: de ha tsak a' felső 
réíz jó , 's alól valami hideg agyag talál len
ni : ha ki-farjazik - is , el - sínlik, és eí-vefz 
apródonként, ’s veíTzőt feni hait, ha vala** 
mi ideig tart-ís. Ezen vefzedelmét a’ Szőlő- 
töveknek az Egri Hegyeken magam tapafz- 
taltam. Azonban akar- mennyire dítsérjék , 
5s gyakorolják is a' Szőlős-Gazdák^ a' két 
említett veíTzők ültetését mcg-is jobbnak 
tartom a' Gyökeres - veíTzőkke] való Bé-iilte- 
téíf. Mert ugyan-is ha már a' VeíTzo a' 
Tsemete-oskolában ( a’ mellyet valamint a' 
GyümŐlts fák7 Szaporítására dírsértiink: úgy 
ide*is kivált képpen javafolunk ) gyökeret 
vert: meg-marad. A’ hidéger, meleget mint 
hogy meg-fzokta: már jobban ki állja , ha- 
rnarébb fel-nő, és hamarább-is gyümóí- 
tsózik.

d). A z íjltetéfekkel való landsról.

Áz eddig ebmondottakból világos azs 
hogy az Ültetéfekre, vagy le-rakott Pufzta- 
VeíTzökkel, vagy TÖves- tsemerékkel lelet 

:  > élni,

32 I. R. A* S z o l o k ’ M i v é L
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élni. Jól tudom ugyan, hogy mi nálunk a’ 
ísem ete - oskola tartás égé íz len ízokáfon* 
kívül van: mindazáltal vágynak Gazdák f 
mind mi nálunk, mind a* Szomfzéd Tarto
mányokban, a’ kik mind a’ kétféle Ültetéft 
követik. Mellyre nézve, minthogy az Ülte
tés két - féle: a’ vele való bánás-is külöm- 
bözo. Itt például igen jó leííz két neveze
tes Gazdák Rajzolatját elÓl-adni, a’ kik koz- 
zül az eg’vik mindég tsak Pufzta-veíTzökec

. W  J W/

ültet, és ezt dítséri. A* máíik a*Töves-vefz- 
fzuknek adja az elsőséget* Láfsuk fórban 
mind a’ kettőt.

D. K n ech t U r1 Ü ltetés r a jz o la t ja .

D. K n ech t a’ Svéviai Kerületben i a* 
Necker mellett fekvő Rothenbergben , a’ 
maga tapafzcaláfa után7, az Ültetés alá a> 
földet ib — 24 tzólnyira kívánja tsak fel- 
áfatni, és azon’ a’ Környéken* jobbnak ta
lálta tsak VeíFzŐket, mint TÖves-tsemetékec 
ültetni. Ezokra nézve az Ö Rajzolatja fzerinr 
az ültetni való Veíízoket, még pedig a* leg
érettebbeket még ŐíTzel, vagy tsak Tava* 
ITzal meg kell fzedni, és az Ültetés* idejéig 
földben fzúrva tartani. Egy fzálból tsak egy 
Ültetményt paranrsol metfzení. A* VeíTzo- 
nek alsó vaítag- végéhez tavalyi Fát-is vá
gat, de úgyhogy még-is az égé íz VeíTzŐ ne 
legyék 16 —- 20 tzólnál hoíTzabb. Ha a3 
VefízŐ meg - talált fzáradni: azt a* vaílagabb 
yégével egyenefen fel- állítva% 3 tzól mélly

C
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vízben 6 — 8. óráig áztatja. Az Ültetéshez 
fog Mártíusban , és azt Aprilis’ közepéig, 
míg a’ Gólyák el Öl-jönnek , folytatja.

Ezen’ módon’ ültetett 1773bán eg’y 
egéfz Szólót, és így bánt vele.

Az ÜlterményeK mellé EfztendÖ múlva 
3. lábnyi karókat vert. Minden tóvön tsak 
eg’y Sallangot hagyott, a’ többit letördd- 
te. De ennek-is minden három Hétben e g y  
fzer le-tsipkedi minden ujj farjazáíit. A’ föl
det mindenféle futó} olly tií'ztán’ tartja , 
mint a’ pohár. Es ez az Ültetésnek leg-na- 
gyobb titka. Minden EfztendÖben fel-kótözi 
a’ Tsemetéket, még pedig annyifzor ,a’ men» 
nyifzer a’ Szükség kívánja. A? kötéllel még
ném - fzorítja a’ gyenge VeíTzot; kivált pe
dig arra vigyáz, hogy eg’y zóld Levél feni 
köttefsék a’ Karóhoz. Auguítusban kezdi a’ 
a’ VeíTzoknek hegyeit el - tsipkedni. Még 
azon’ ÖíTzel, mikor a’ Levelek el-húllnak , 
meg-metfzi az egéfz Ültetéíl, hogy a’ Seb, 
még a’ fagy előtt bé-gyógyúljék: mert mint
hogy az egéfz VeíTzÖ meg-nem-keményed- 
hetik első EfztendÖben , ha a’ metízéít el
mulatná : az a’ hidegben meg-romlana, és 
a’ nyavalyát a’ gyenge gyökérre - is által 
vinné. A’ metfzéít olly alant tefzi, hogy a’ 
leg-alsó bimbón’ felül, a’ melly rendfzerinc 
vakon’ fzokott maradni, tsak eg’y ízemet 
hágy meg a’ VeíTzőn’.

Egéfz a’ negyedik Efztendoig mindég 
eg’yformán bánik Palántjával. A’ kapálláfl 
inkább késő, mint idején tefzi: mert a’ hí-

34 I- R- A’ Szőlők* M i v el ,
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Vés Éjjelek a’ gyenge rónék ártanak. Ned
ves időben foha fém kapáll, minthogy a* 
csak a’ földet rontja, és a’ Dudvát fzapo* 
rítja. A’ Kapállás közben a’ leg-felso bajufz 
forma gyökereket el-metélli: mert ezek tsak 
a* tsemetét fzíjják. Mikor a’ Szőlő virágzik , 
femmiféle munkád: nem vifzen a’ Hegyre , 
hanem mindég előtte, vagy utánna a' vi
rágzásnak.

Erre a’ Rajzolatra én azt jegyzem-meg. 
i. Hogy a’ PuíZta veíTzokkel való Ültetés f  
ha jó akar lenni: igen jó földet kíván. De 
Kérdés , hogy a’ Hegyek’ oldalain’, a’ hol mi 
Szoiejinket építjük, van-e mindenkor illyen 
jó föld. 2. Ha az ültetett Veíízókre fzáraz 
TaVafz, és Nyár következik, kevés leífz az 
Ültetésből. Es így mindég bátorságofabb a1 
Töves - tsemetékltel való fzaporítás , és en
nek adja Apát-Ur Schdbol Ur-is az első- 
séget, a’ mint mindjárt meg-fogjuk látni,

A p . Schdbol Úr R a jzo la tja .

A’ nevezett Ur azt állítja, hogy a1 
Vedzőkről való Ültetés foha fém ollyan ter
mékeny, mint ha Töves* tsemetéket ültetünk. 
Ezokra nézve Tsemete - oskolákat tart, és 
azokból, akkor vifzi a’Palámba a’ töveket, 
mikor már azok 2 — 3 efztendosök. Mini
den tőnek négy láb hoflzú , és fzéles , ’s há
rom lábnyi mélly gödröket ás. Ezeknek fe
nekére ágy helyhezteti a’ Tsemetéket, hogy 
azoknak gyökereket egéfzlen el-fzélesíti, és

A z  ujj  Ü l t e t é s e  k * SS
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tsak eg’yet fém metfz-el, ’s jól el-kéfzúlf 
földdel azokat olly lágyan bé-hinti, h o g y  
a’ tsemetét ilíyenkor 5 — 6 tzólnyira fel
húzván, két három bimbó a’ földből ki-ma- 
radjék. A’ le-tevés után’ a’ tőnek mindén 
vdlzejit kórul le-fekteti, be-fedi olly ho- 
fízan, hogy 5 — 6 bimbó legyék föld alatt, 
a’ mellybol újj gyökerek farjazzanak. Egéíz 
Nyáron’ fzorgalmatofan le-tsipkedi az ól
dal fallangokat; ésf azt a’mit meg-hagyott. 
Karóhoz kötözi. Oflzel ofztán1 mikor mind 
ezek az el-homlított veíTzok újj gyökeret 
vertek, eg’y három*ágú villával, az újj tse- 
metéket fel - vefzi, minekutánna azokat az 
Anya-tÖrÖl le-metélre, és mindjárt oda ül- 
teti, a’ hol a’ Sor még üres. A z  illy tse- 
meték már máfodik Efztendoben teremnek, 
harmadikban egéíz tökévé válnak, és 5 —• 
6dik Efztendoben olly bőven’ teremnek már, 
hogy a’ minden más - féle Ühetéfeket felül 
múlják.

A’ Metfzésról azt tanítja ez azúr, hogy 
a’ hol hideg Éjjelek és Szelek járnak: az
zal nem kell íietni. A’ meleg réízeken’ alan
tabb lehet a’ metfzéft tenni, mint a1 hideg 
helyeken’ , a’hol io — 12. bimbókat hágy 
eg’y VeíTzon\ Ha a’ múlt Efztendoben a* 
Fák nagyra nőttek: annál kevefebbet; és 
mentül apróbb Fákat nevelt a’ fzáraz Nyár : 
annál többet metfz-el belolök. A’ mclly 
VeffzÖ Télenn által meg-nem lévén kötve, 
a’ Szél által ide ’s tova hajtogattatok, nem
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fagy ollyan hamar m eg, mint a’ melly a’ 
Karóhoz kötve maradt.

Mikor a’ Szemek a’ tövön’ ’sendülni 
kezdenek, a’ Leveleket le fzaggatja S ch d b ol 

Uram : mert úgymond a’ Napfény fefti-meg, 
és aJ Levegő gőzölogteti-ki a' fok vad Sa
vanyúságot az Egresből.

A’ Kapallásról ezt a’ Jegyzéft tefzi to
vábbá. Hogy ha valaki akkor kapáll, mikor 
a’ Szőlő fakadj és hirtelen híves Éjjel talál 
következni, minden fakadáfok el-romlanak. 
Novemberben, mikor a* Levelek el-húllot- 
tak , jónak tartja az Ültetéíl rendfzerint 
meg kapáltatni, hogy a’ téli nedvefségek an
nál méllyebben bé-hathaíTanak a’ földbe. 
Hogy a’ Szőlő gerízdek annál hámarább ér- 
jeneK, jónak tanátsolja a’ főidet gyengén" 
a’ tövek körül fel-kapálni: hogy a’ nap azokra 
jobban rájok fzolgálhafsék.

A’ Szolo-gerízdek nagyobbak, és fzeb- 
bek lefznek , ha azokról mindjárt akkor , 
mikor a" Szemek még tsak eg’y borsó fzem- 
nyiek, minden két Szem közzül a’ harma
dik, Ollótskával le-tsípetik. Kivált a’ Mus- 
karai-fzőloknek hafznos ez a’ meg-ritkítás. 
Tizen*négy nappal hamarább meg-érik az a* 
Oerízd, aé meilynek tengelyje September- 
ben félig bé-vágatik kéíTeí. Egyébféle későn 
érő Gyümölcsökre nézve-is ugyan ezt taná
tsolja az Apátúr tselekedni ’s a’ t.

* C |
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e). Ültetésnek S o rja , és Rendje,

A y mi Szőlős Gazdáink mikor Ültetéíf 
tsinálnak, bizonyos hogy Tsapó-sinór után* 
rakják a’ töveket mindenütt. De ezt az egye
nes sort, mikor már a’ Szőlő io — 12 esz
tendős ? nem mindenek tartják-meg. A’ Hegy- 
atlyján és Borsod-Vármegyében olly ofíze- 
viíiza vágynak a’ tövek, hogy még tsak 
azt fém lehet megismerni, hogy v ólt-e ott 
valaha Sor, vagy nem. Sőt az említett Gaz
dák vétkül tulajdonítják a’ Budai, Vátzi \  
Egri Szőlő- míveftknek, hogy Szólejikben 
ama Szemnek, ’s a’ munkáfoknak olly kel- 
lemetes egyenes Sort meg-tartják: mert úgy
mond , a’ Soros ültetés miatt fok fold ha
szontalan marad, és ha kivált a’ hegy-oldal 
Délnek fekfzik, az első tő, a’ háta megett 
yalót bé-árnyékozza.

De én meg-vallom, hogy ez egyik Sem 
jó , Sem a’ Hegyallyjai rendeletlenség, Sem 
a’ Budaiak egyenes Sora. A’ Hegyallyján’ a9 
munkás, a’ fzorofság miatt igen Sok kárt 
tefzen , és a’ mivel a’ Budaiakat , vádol
ják , magok éppen abban hibáznak : mert 
3l rendetlen tövek közzé még nehezebben 
fzolgálhat - bé a’ kellemes N a p -  fény, 
mint a’ Sorban levő tövek közzé. Apátár 
S ch á h o l Uram azt a’ módot gyakorolja a* 
Sz lő tövek’ le - rakásában, a’ mit már fel- 
lyebb az I. Dar. 142. §. Szántja alatt a’ 
Gyüm Its-fák-helyheztetésére elöl - adtunk 2 
és itt ay Szóló-tövekre-is fordítani igen jó  ̂
Rak állítjuk

S8 I, R. A ’ S z o l o k ’ m i v e l ,
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Azt nem lehet tagadni, hogy a’ tövek
nek tágafságot ktllefsék adni (mert fellyebb 
azt tanítván, hogy a’Szőlőnek mindég ízáraz 
helyeket válaíTzunk) ; hogy a’ tövek eledelt 
találjanak, nagyobb határt Szükség nekiek en
gedni. Más az, hogy a’ GyümőltsÖknek 
Ízínét, ízét, és erejét a’ nap - fény f adja. 
tfey de a’ Sűrűség ezt viíTza* tartja. Es így 
inkább hadd maradjék valami darab hafzon 
nélkül, tsak hogy jó bort fzürhefsünk.

§• i 5 -

Kérdésbe teSzik a* Gazdák , ha jobb-e 
tsak eg’y fajta tövekkel bé-ültetni a* Szőlőt, 
mint So k  külömb-külombféle fajtákból ÖíTze- 
állítani? T. M itterpa ch er Uramnak ez a’ vé
lekedése ebben a’ dologban. Hogy az okos 
Szőlő-míves azt a’ Sajtár, a’ mellyet leg-jobb
nak tapaSzralt, minden más fajták nélkül 
elülteti, és a’ mennyire lehet Szaporítja. 
Azonban jobb eg’y Szőlőben több Sajtákat 
tartani egynél: mert ritkán van olly áldott 
ESztendő, a’ melly minden-féle fajtáknak 
barátja lehetne. ( Ezokáért ha tsak egy fajta 
töveket tartunk, ’s ollyan_Efzrendo talál kö
vetkezni , a5 melly épen ezeknek ártalmas: 
az egéfz Szüret ollyan lefTz, mint a’ mellyet 
1782. mind azok a’ Gazdák Szomorúan’ ta- 
pafztaltak, a’ kiknek Szőlejik nagyréfzént Go- 
bérből ’s Formintból állottak.) De ha külonv* 
böző fajtákkal rakjuk-meg Szőleinket, havala- 
mellyik el-vefz-is, marad más, a’ mi a’ vefzett

C 4

A z  ujj Ü l t e t é s e k ».
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fejfzének legalább a’ nyelét meg-téríti. Nem 
azt akarjuk mindazáltal, 1

i p  I .  R .  A *  S z o l o k * m i v e l ,

fzámára minden máíodik tövet más-más faj
fák tseréljék-fel. Terméízetben gyönyörkö
dő Embernek Ízép-is, körelefsége-is illyen 
gyűjteményt tartani. De a’ boros Gazdának 
az erfzényjér nem igen ^azdagítaná-meg. A* 
Hetruriai Hertzeg Szőlejéről írják, hogy ab
ban magában 300. kiilombözó fajták talál
tatnak. Elég 5 — 0 fajtán próbát tenni.

Ezen említett Kérdésnek meg - fejtéfe 
más újjra ád ismét alkalmatoíságot. Erre 
t. i. hogy ha már a’ Gazda a’ mondott ok
ra nézve , több fajtákat kéntelen ültetni: 
együvé ültefle-e az e g ’y-fé le  fajtákat, vagy pe
dig (a ’ mint mi fzoktuk, minden váloga
tás nélkül a’ hová mi jut, ’s a’ mit kedvünk 
tart ültetni ) Öfzve-zavarhatja ?

Az Okofság és Tapafzralás azt taná
csolják, hogy a’ fajtákat nem kell öfzve za
varni, hanem mindenik fajtát külön kö
bökbe, mindeniknek terméfzetéhez képeit, 
§ . Nro. 3. 4. 5. eg’yüvé ültetni. E z t  a’ 
hafzon nagyon’ javafolja, hogy tselekedjük: 
mert a’ külombözö-fajták nem mind eg’y- 
fzerre virágoznak, ’s nem-is eg’yízerre men
nek tökéletefségre. SÖt ha a’ Schdbol Ur 
jegyzéfe igaz, hogy akkor nem jó kapálni, 
mikor a’ Szóló virít, a’ hoflzas és foká

fajtákat úgy magyarázza

§. 16.
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A z  ujj Ü l t e t é s e k r . 4 i

tartó virágzás miatt, vagy a’ rendes kapát- 
lás idejét el mulatjuk; vagy Önként kárt-re- 
ízünk az alkalmatlan időben tett munkával.

Meilyre nézve, a’ kinek kulörnbozö- 
fajta tövei nincsenek eg yütt eg’y közben: 
valamellyiket ezen5 két alkalmatlanságok koz- 
zül, békével fzenyvedje t. i. Vagy a’ későn- 
éró Gerízdeket az idején - érőkkel eg’yüve- 
fzedvén, favanyu bort fzürjék, vagy a’ ké- 
so-éroknek tökéletefségre menéfek után vá
rakozván, az idején érőket vefzitse-el: a’ mel- 
lyeket rendfzerínt a’ Madár, Efsö, Szél, 
Darázs ’s a’ t. tenkre-tefznek. ,

A’ kiilon-fzedetés fok baijal jár. És le* 
hetetlen-is meg-visgálni, mellyik Szedő ér
ti , és akarja az éretlent az érettől meg-kü- 
lömböztetni. A’ melly idő vefzregetés-is,kár 
is. Kár, mert a’ fok féle ízű , és édefségü, 
vagy favanyu Szőlőkből ollyan mismás fzü- 
srŐdik, a’ mellyet tartani lehetetlen. Más az, 
hogy a’ Metfzés eg’y lévén a* ‘ leg * ne
hezebb Szőlő-munkák kozzül; (a’ mellytö! 
mind a’ termékenység, mind az egéfz tőnek 
elevensége függ) ha a* tövek Öfzve-zavarva 
vágynak, a5 Metfzés bizonyofan’ nagy ká
rokat jefzen. Ugyan-is a’ külombŐzo terme* 
ízetü tövek , külömbóző Metfzést-is kíván
nak. A’ Metfzo pedig, ha annál igazábban 
akarna-is dolgozni, lehetetlen hogy meg-' 
külÖmböztetheíTe , mellyik mirsoda fajta. 
Vagy ha azt meg-tselekcdheti is ; de.hogy 
eleven emlékezetben tartsa a’ zűrzavar közt, 
hogy ez , vagy amaz fajta illyen, vagy am-
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42 I .  R .  A '  S z o l o k ’ M i v e l .

ollyan Metfzést kíván, tőle ki nem telik. 
Ide járul még utoljára az-is, hogy a’ fok
féle SzólÖ-gerízdekbÖl foha tartós, és jó ízű 
bor nem kéfzíil.

A’ mellyeket Qffzeséggel meggondol
ván , fokkal jobb úgy ültetni, hogy az egy 
féle fajták eg’y Arok-kÖzben legyenek, á* 
másfélék ismét másban, Szerentsésen láttam 
én erre példát némelly helyeken’ , ha fzinte 
keveset-is. Láttam ollyan közöket, a’ mel- 
lyekben mind Muskatal, másban formint , 
vagy Gohér tökék voltak.

..... . JW

IV.  S Z A K A S Z .

A9 Régi Szőlők9 MivelésérŐL

§• i 7-

M i  h e l y  t  a’ Nap az Égnek képzelt 
abrontsán’ annyira hághat, hogy függöfebb 
Súgárokat lövellhetvén földünkre, a’ meg
kötözött Terméfzetet fel-óídozhatja, a’ fzor- 
galmatos S^ölö-mívefek körül,azonnal meg
csendül a’ kapa (így nevezik a’ Zemplén, 
és Borsod-VármegeiGazdák azt az időt, a9 
mellyben a’ nyitáshoz fognak ).

Leg-elsÖ munkája a’ Szóló - hegyeknek 
a’ Nyitás. A’ mellyröl ezeket jegyezzük- 
m eg:
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1. A’ hol a’ Szőlo-tÖvek kicsinységek

től fogva úgy vágynak fzoktatva, hogy 
a’ Téli-hideg ellen főiddel minden ŐÁzel be- 
takartatnak: ott azt nagy maga fzerentséltetés 
nélkül el nem lehet mulatni, ’s következés
képpen Tavaflzal újjra ki-takarni, vagy ki
nyitni fzükséges.

2. A’ KinyitáflTal foha fém jó íijetni: 
mert a’ híves Éjjelek a’ ki takart gyenge 
gyökereket meg-tsigázván , könnyen Száraz 
betegséget okozhatnak.

* Az idején való Nyitásról eg’y igen 
nevezetes, de bizonyos történet jut 
efzemben. Valami Miskóltzi Gazda 
Szakmányba adja Szőlejét eg’y - más 
Embernek, a’ ki - is Tavaflzal Ger
gely* nap tájban , a’ mint az előtt fzo- 
kás volt, a’ Szőlőt Fijával eg’yütt ki
nyitja. Nem akart-e a’ Szőlőnek Ura an
nyit fizetni, a’ mennyit ígért, vagy a” 
Nyitás nem tetfzett neki , nem tu
dom. Elég az hozzá , hogy a’ Szak- 
mányos meg - boflzonkodván a’ nem 
fizetésen , mérgében említett Fijával 
neki megy a’ Szőlőnek, ’s azt újjra 
bé-fedi , hogy a* Gazdának ujj köl
tséget okozzék. Mi történik azon
ban? Az állhatatlan Tavafz egynéhány 
nap múlva, hogy a’ Szakmányos a’ már 
ki-nyitott Szőlőt, újjra bé-fedte, eg’y 
váratlan hideg Ejtfzakát hoz , és a* 
mindenütt ki-nyitott Szolokét úgy meg'

Á % r é g i  S z ő  i.  M i v e l .
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4 4  I. R. A1 S zolok’ M iv e l .

tsapja, hogy 20 — 30. töke kozzuf 
alig maradt eg’y , a’ melly elsőben va
kon maradván, ki nem vefzett volna. 
De az, a’ mellyet az említett Szakmá- 
nyos boíTzuságból bé-fedett, nem rsak 
hogy épségben meg-maradt; hanem 
még igen bőven is termett. Itt igaz hát 
az, hogy a’ rofízból*is az lile ni-gond- 
vifelés jót tsinál.

3. A’ hol a’ Tél engedelmes, nem ízük- 
ség hogy a’ Gazda a’ bé-fedéíTel-is nevelje 
a’ Szőlőre tett kiilómben-is terhes Költségét.

4- Jobb volna a’ VeíTzoket mindjárt 
Tsemete kórokiban arra fzoktatni, hogy a’ 
Hideget takaratlan ki-állani meg-tanulják: 
mert így a’ változó-tavafzi hideg , és meleg
nek vifzontagságit sérelem nélkül el-vifelik.

§. 18.

Második SzÖlÖ-munka a’ Metfzés. Ha 
valaki az Erdélyi Szolős gazdákat követvén 
Bárkákra hajtogatja a’ VeíTzoket: a’ Merz- 
fzésben azon törvényeket koveífe , a’ mel- 
lyeket az t. Dar. §. 144. a’ Gyümőlrs-fák- 
nak nyeséséről adtunk. De ha már a’ Szőlő 
a’ Magyar-orfzági Metfzés’ módjához hozzá 
van fzoktatva : azt tovább-is folytatni kell. 
Mert a’ nedvefségek meg fzokták már az es- 
méretes Seb-helyeken’ ki tsorogni. Es ha vala
ki azokat bé-fzorítaná: abba a’ Nyavalyába ej
tené a’ töveket, a’ mellyben az Er-vágáíl elmu-
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latort Ember kínlódik. Minthogy pedig a’ 
Metízéüól fok függ : a’ Metfzo ezeket ízor- 
galmatofan meg-tarrsa.

1. Addig kell merfzeni, míg a’ Töke 
meg nem indúi , vagy ha valaki a’ rendes 
időt elmulatta, akkor mefse-meg, mikor 
már a5 levelek-is mind ki-fejtodtek. Némel
lyé k még ŐíTzel meg-metfzik a’ tőkéket olly 
reménység alatt, hogy a’ Seb Télben bé- 
gyógyul, }s az OíTzel meg-metfzett tövek 
mind,árt TavaíTzal bimbózván, Gyümcltsei- 
ket hamarább meg-érlelik. De mi nálunk ez 
( a 1 miért más helyeken az Ofzi-nietfzéíl dí- 
tsérik ) maga a’ kárnak oka : mert a’ hamar 
ki-ötlott bimbókat a’ változó Tavafz el*tsap- 
ván, az egéfz Szüretet eg’yfzerre el-remeti. 
Mindazáltal az ujj töveket, vagy Tsemeté- 
két magam-is jobbnak találtam OiTzel meg- 
merfzeni, mint TavaíTzal: mert a’ gyökér 
Télen által-is nevekedik , és erősödik. Más 
az, hogy a’ gyökér íg y  meg-erösödvén az 
egéfz tápláló nedvefséget a’ Sarjazásra for
díthatja. De ha TavaíTzal metfzünk: a’ táp
láló erőnek két felé t. i. a’ gyökérre, és far- 
jazásra kelletvén egyfzerre fordíttatni, félő 
hogy vagy egyik, vagy máíik meg ne tsa- 
lódjék.

2. Az okos Metfzo mindég úgy vigye 
a’ Sebet, / hogy a’ ki-folyandó nedvefség a’ 
bimbót meg-ne vakírhaíTa.

3. Ha a’ Toké ei-vénülr, és reménység 
Uehezen lehet, hogy valahonnan , kivált ka-
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i

zépröl hajtsék, rudaft, (vagy a’ mint má* 
fok hívják ) Tsapot kell hagyni.

4. Fg’y tovön’ elég eg’y Rudas: de ha 
a’ vén-tokét ki-akarjuk vágni vagy roíTz , 
vagy terméketlen voltáért, valamennyi Ve- 
fizó van , mind Rudasnak fzokás hagyni y 
hogy a’ halálra fzententziázott toké utoljá
ra ki-teremje magát. Ezt az egéíséges tö
vekkel nem tanácsolják a* Gazdák tseleked- 
ni: mert úgy tapafztalták, hogy a’ melly 
to így ki-termi magát: annyira meg-erote* 
leneüik , hogy 6. Efztendeig fém terem 
femmit.

5. Már fellyebb a’ Homlításról tettünk 
emlékezetet. A’ mellyhez még ezt teflzük , 
hogy mind az ürefségek be-ültetésére, mind 
az ujj töveknek nevelésére annál jobb mó
dot gondolni fém lehet. Mert a’ Homlítás 
míg magának gyökeret verhetne, az Any
járól táplálratván, gazdagon hajt,és gyümol- 
tsozik. A’ Merfzés’ idején fzükség a* homlí- 
tani való veíTzoket meg-válafztani, ’s meg
hagyni. Mellyek a’ leg-jobb veíTzok le-írtuk 
a’ 14. §.

6. Ugyan a1 Metfzés’ alkalmatosságával 
fzükség a’ felsői óldal gyökereket-is minden 
Efztendoben a’ Metfzo kéífel le-tifztítani i 
mert a). Az igaz gyökér fzinrúgy alá megy * 
valamint a’ vefTzók egyenefen fel-felé íijét
nek b) Ha vagy a’ Kapállás, vagy Karózás 
ideién ezek meg-sértetnek , mint a * Gyű- 
niólts-fákról-is meg-jegyzettük, meg-rothad-
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nak , és a’ Nyavalyát az egéfz toré ki-tér- 
jefztik.

7. A’ meg-vénült tokeket a7 Miskóltzi- 
Gazdák a’ Metízéskor fzokták meg ifjítani. 
A’ meliy abból áll, hogy a’ meg.izáradort 
tőke-fejét a’ Metfzó-kéíTel egéfz az elevenig 
le ízelik, és ezt a’ tselekedetet így nevezik: 
a7 tekét meg kopátsolni, vagy faragni. A’ 
tapaíztalás azt bizonyítja, hogy a7 meg-ko- 
pátsolt tókék nem tsak hogy még el-homlí- 
tani való fát-is hajtanak , hanem egynéhány 
Efztendeig boven-is teremnek. A7 mikor vagy 
űjjra meg-kopátsoltatnak, vagy róíok el ö- 
re fijatal-tó homlíttatván, magok mint halz
na-vehetetlenek, a7 földből minden gyöke
reitől kiásatnak.

8> Hogy azoknak-is utat mutafsunk, a* 
kik a7 régi fzokáftól el-mén vén ama7 fellyebb 
javasolt Bútka-tartáíl bé-vifzik SzoleiKbe : 
a7 Metfzésre nézve e7 következendoket je
gyezzük-meg. a). A’ Szóló annál jobb : men
tül idősebb. Tehát a7 régibb yeíTzoket nem 
kell egéfzlen le-fzeldelni. b ) ügy kell met
szeni, hogy a7 tavalyi novéít két-három 
bimbónyira meg-hagyjuk minden Efztendo- 
ben. c )  Ha a7 To erotelen: kevefebb gab 
lyat fzükség gatsalnak meg-hagyni. d ). U- 
gyan ezt kell akkor-is tselekedni, ha a7 fold 
fovány , vagy a7 mült EfztendŐben a’ termés 
gazdag volt. e). A7 meg-hagyott hoflzú ve- 
fizok árkusokra hajtatnak $ a’ mint már fel- 
lyebb elöbadtuk.

A} r é g i  S z o l . M i v e l . 47
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§* i 9 ‘
E z  után’ következik az első Kapállás, 

Sokan azt tartják, hogy mentül többet ka- 
páll a’ Gazda; annál többet fzür. De ez egy 
altaljában nem igaz ; valamint a’ fokízori 
Szántás alkalmatofságával okát adtuk.Rend- 
ízerint meg elégefznek a’ Gazdák , ha Szö
kjek három kapában lehet A’ Kapállásban. 
ezekre vigyázzunk.

u Elsős időben kapálni éppen ollyan y 
mint Elsőben ízántani, az az, a' Kapa nagy 
regeket íog maga után tsinálni, és a’ Dud- 
vát ízaporítani.

2. A’ ízáraz id ben való Kapállás ízint- 
úgy veízedelrnes : mert a’ fel-forgatott föld
ből a’ Nap , és Szél a’ tápláló erőt ki-eméfz- 
t i , ha fzinte még valami kévés volt volna is 
ben’ , a’ Kapállás előtt.

Némeliytk (kiválta’ hol a1 fedés nints 
fzokásban ) az Első-kapát még OíTzel meg- 
tefzik, ízint azon okból, a’ mellyb^l a’ 
Gyümölts - fáknak töveit Télre ki nyitni ja-» 
vaíoltuk. De minthogy a’ mi Sz lő-begyeink 
meredek oldalakon fckiiíznek többnyire : 
félő hogy az Eísó , és téli gyakor olvadás 
fok , a’ Kapával meg-mozgatott lágy fi'ldec 
le-mosván, a’ töveket puíztán ne hagyják, 
Az Elsó-kapállást hát mindjárt meg-teheti a* 
Gazda a1 Metízés után nem fokkal: mert ha 
már eg’yízer a’ bimbók Ötlenek , ’s akkor 
kapál!; a’ tsak igen gyengén álló bimbókat 
leg-kiísebb meg *rázáísal-is le-vervén, az

egéíz
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egéfz Szüreter-is el kapálja. Igen méllyen 
kapálni nem fzükség: mert a’ gyökerek két 
képpen-is megsérülhetnek. Más az, hogy 
a’ Kappáílás inkább a’ füveknek ki-pufztítá- 
sára, ’s a’ földnek meg-lágyitására, mint lei
forgatására való. A * Máfod kapát , ak
korra kell hagyni, mikor a’ Gerízdek el-ví- 
ritottak. A’ harmadikar, mikor már a’ íze
niek meg-novén zsendíilm kezdenek. Van-e 
ollyan kornyül-állás, hogy négyfzer, Öt íz or
is fzükség volna kapálni: a’ jó Bor-termeíz- 
tó Gazdáktól meg-tanúlhatjuk , a’ kik azt 
mondják, ha a’ frifs kapálláíl a’ Zápor le- 
paskolta, hafzontalan dolgoztunk, és újjon- 
nan kell a’ munkát kezdeni. Nem külom- 
ben, ha a? Szóló füves, a’ Kapállásnak nem 
a’ fzámát, hanem a’ hafznát fzükség nézni.

§ . 20 .

A* Kapálláíl követi a’ fel-karózás. A* 
melly Dologban ezekre illo a’ Karózónak 
íigyelmez ni.

i* A’ Karókat minden EfztendÓben 
meg-kell hegyezni, hogy a’ fél rothadás e- 
gélzre vállán, a’ Szél a* tövet Karójával 
együtt ki-ne-düjrse.

2. A* fzógeletes Karókat jobban dicséri 
a* tapafztalás , mint a* gömbölyűket, a5 
mellyek a’ Jég-efsöt töretlen alá-erefzrik a’ 
tengelyekre.

Nem lehet azt a5 fzokáíl helyben hagy« 
ni, melly fzerint a’ Karók mindjá t a’ Tg-

D

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ke tövébe veretnek-Ie: mert ezek a’ gyöke
ret meg-sértik. A’ meg sértésből rothadás ’s 
a’ t. következik. L egalább-is eg’y lábnyi 
hizakot fzükség hát a’ TŐ, és Karó közt 
hagyni.

4. A’ bé-torött Karó-hegyeket a’ Kapás 
fzorgalmatofan ki-fzedje, hogy a ’ vad-víz 
általok ne fzaporodjék.

5. Minthogy a’ Karók fok helyen nem 
tsak nagy Költségeket okoznak ; hanem 
a’ leg-fzebb Erdőket-is, tenkre-tefzik: jó 
volna a’ Szolok’ allján ollyan kitsiny Erdöts- 
két tartani , vagy a’ gyepűket Gefztenye? 
Tser, és Galagonya Iákkal bé-ültetni, a? 
mellyekbol a’ ízükséghez képpel!, minden 
Efztendöben bizonyos fzámú íijatalokat le
hetne Karóknak ki-vágni. Az illyen Gazdál
kodás fok formintot, és fok fzál-fát meg
mentene tsak 20. EfztendŐ alatt-is.

6. Azoknak a’ kik a’ Karókhoz oltson’ 
jutnak azt javafoljuk, hogy azokat a’ Tö
vektől ne fzánják, és ne elégedjenek-meg, 
eg y to mellé eg’yet le-ütni, hanem 3 — 4 
is adjanak eg’yntk, a’ mellyekhez VeíTzŐ- 
ket külön kötözvén, a’ gerézdek a’ nap
fénynek , és Levegőnek ki-pányvázraíTanak,

7. A’ Karózásra leg - jobb az az Idő , 
mikor már a’ gerizdek el-virítottak, a’ mi
kor a’ Máfod - kapálláíl még a’ fel - kötözés 
meg-elözze.

g o  1 .  R .  A ’ S Z Ő L Ő K *  M I V É L.
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§. 21.

Á } ki Szőlejét fel-karózta, rövid nap 
kötözőkről - is tartozik fzorgalmatoskodni. 
Mi nálunk ay Gyermekek, és éretlen ízeméi- 
lyek vifzik-véghez; hoiott pedig a’ jó kö
tözés többet hafznál a* Metízésnél, ’s a7 
roíTz károfabb a’ roűz Metízésnél. A’ Kötö
zésnek ezek a* Torvényjei.

1. Ha a’ Levél igen fok, meg lehet rit
kítani, de igen módjával, és inkább a’ Sal
langokat ízükség le-tsípdelni, mint a’ Leve
leket: mert míg a’ Gyümolts nagyságában 
nevekedik, nem annyira kíván napfényt, 
mint árnyékot.

2. forró nyári napokban*is inkább 
félre keli azokat hajtani, mint le-ízaggatni: 
mert a’ Levelek a* Gyümolts’ táplálására 
fzükségefek.

3. Ha nyárban valaki a) Gerízd mellett 
lévő Levelet le-ízakaíztja, a’ gyümolts egy
néhány napok múlva le-efik. Ezt a’ nyava
lyát jól esmerik af Szőlős - gazdák ; és így 
mondják*ki — nyelük a’ Szóló. De az okát 
a’ roílz Kötözésben, ’s Igazgatásban nem 
Igen kéretik, pedig abban van egyedül.

4. Azoknak a’ Leveleknek-is békét kell 
hagyni, a’ mellyek mellett bimbó van : mert 
így a’ bimbónak táplálására fzolgálló tsor 
ízakaíztván - le (ha kivált a’ VeíTzót homlí- 
tani akarjuk meg-hagyni) a’ jövő termésnek 
reménységét temetjük-eh

D 2
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5. A’ Gazdának magának kell hát, vagy 
a’ Vintzlérnek a’ Kötözőknél jelen lenni „ 
hogy a’ homlítani való Veflzöket el - ne 
rontsák.

6. Nem ízükség hogy a> SzÖlomivefek 
a’ Kötözésben a’ közönséges ízokáshoz fzab~ 
ják magokat, melly fzerint elsőben tsak 
azért kotözik-fel a’ tsemetéket, hogy a’ Sar- 
jak* bujaságának elejét vegyék, és Igazga
tásnak nevezik: mert, a’ mint már tanítot
tuk, az óldal-farjazáfok gyakran’ meg-no~ 
nek , és így mind annyifzor ízükség ókét 
le-tsipkedm, a’ mennyifzer találtatnak.

7. Az Igazgatás abban kiilÖmbozik a’ 
fel-kötözéüől, hogy már itt a’ tsemeték nem 
tsak a’ Szél ereje ellen kötoztetnek-fel, ha
nem a’ Levelek-is meg-riíkitcatnak ; a’ buja 
fák el-töretnek, és a’ Sallangok minden ki- 
méllés nélkül le-fzeletnek. A’ mellybol látni 
való, hogy erre, ki-vévén a’ Levél ritkitáíl 
nem tsak eg’yízer van ízükség.

g. Az utolsó igazgatás akkor lehet meg* 
tenni, mikor már a0 Szemek meg-nővén, 
lendülnek derekaíían. Ez abból áll, a’ mint 
mondottuk , hogy a' Levelek a’ Gerízdek- 
röl félre hajtatnak , hogy a’ Nap és Levegő 
a* Gyümölcsre fzolgálván, a’ felettébb való 
nedveíségnek ki - gőzölgését íegítsék. A’ 
mellybol áll az egéfz meg - érés. A’ Nap 
ugyan még ízint és erőt is ád a’ GyümÖlrs- 
nefe. A’ melly óldalról a’ Nap az alijiác

ga I. R. A y S z ő l ő k 1 M i v e £.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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süti, meg-pirofodik Mikor a* Gyümólts az 
éréshez közel van, a’ Fák terméfzet fzerint 
el hullatnak Leveleikből. Nekünk hát tsak 
akkor kell íegíteni, mikor a’ Terméfzet re» 
fteskedik.

9. Tizen-négy nappal a’ meg-érés előtt 
már az Igazgatásnak vagy Level-ritkításnak 
íókélletefen békét kell hagyni: mert a’ Szőlő 
igen nehezen és kevefet gőzölögvén, ha a* 
Leveleket le-tépjük tsak vizes-bort fogunk 
fzürni, vagv erőtlent.

10. Ha'az IdÖ ellenben efsŐs, a’Levele
ket le-tépni el-ne- mulafilik ; merta1 Gyü- 
snóltsre még több nedvefséget vifznek, a1 
mellyet kevés idő alatt, fegitség nélkül ki 
nem gőzölhet.

$ •  22 .

Az Igazgatást tsak hamar követi a* Har* 
inad - kapállás. Ez annál fzükségefsebb, men
tül füvesebb a1 Szőlő , a1 melly miatt a1 Gyü- 
moltsök árnyékban tartatván, fzómorú tekin
tetitek, és ízetlenek maradnak. Ha a1 fold 
eifzta , és a1 még nem nyomult a1 Másodlás- 
lól fogva nagyon1, ’s egyföersmind a’ fzá- 
razság is nagy, halafztani lehet. Azonban 
inkább tóbbfzór kell kapálni, mint keveset: 
mert a’ Negyedelés a1 mint a’ SzőJő-mivefek 
tartják , az erfzényt üresíti: de a1 hordót
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§• 2 h

Minekelötte ezen SzakaCzt bé - végze~ 
nénk, még a’ meg vénült Szőlőknek javí- 
tásáról-is fogunk ro/iden’ fzót tenni.

A* meg-venult s el-ioványodott Szolok* 
javítáfa ezen három dolgokkal fegíttetik 1» 
A’ fát, rs gyűmoltsöt nem hozó , de még 
ép töveknek bé-óhások által a. A’ jó-féle 
fajtáknak a’ Homlitás > vagy bújtatáflal való 
Szaporítása ált ú. 3 A’ földeléfseí.

•. A’ vén* töveknek bé-óltása eg'yne- 
hány Efztendöktol fogva igen fzokásba ment 
a’ Borfod Vármegei SzoiŐ - mivefek közt* 
De meg-is érdemli, hogy tollok mások-is 
meg-tanűlják : mert ezzel ott is lehet fegíte- 
n i, a’ hol hómlítani nem lehet Ugyan-is % 
vagy az el-fovanyodás , vagy a’ vénség miatt 
annyira jut a’ SzŐÍÖ , hogy eg'y arafztnyi 
fát-is alig hajt, ’s következés képpen nints 
mit el-homlírani. Azonban abban a’ Föld
ben , a’ melly már fel-vólt ásva termés alá 
( annyival inkább ha már benne SzÖíÖ*tÖvek 
voltak) ültetni fém lehet a’ közönséges, és 
ellene mondhatatlan tapasztalás Szerint. Itt 
eg’yedül az Oltáfsal lehet Segíteni. A’ melly- 
re e’ köve^kezendöket Szükség ineg-tartanL 

t. Az Oltáshoz akkor lehet fogni, mi
kor már az JdÖ annyira meg-lágyúlt, hogy 
kemény Derektől fém lehet félni, *s a’ Szo- 
lo-vefzökben is a’ nedvefség meg-indúlt.

2 . Oltó-ágakar, azon Törvények fze- 
yint válaíTzék az Ó ltó, a’ mellyeket §. 14
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az elültetni való veíTzckrol meg-jegyzet
tünk. f

3. Az Oltásra ki - válafztptt veíTzőbol 
annyit vág tsak el, hogy az Oltó ágon két 
bimbók legyenek. A’ felső-végit az Oltvány
nak, a’ fzokás fzerint, a’ végsői bimbóval 
áltál-ellenben fnenedékefen metfzi- e l , hogy 
a’ ki-konnyezett nedvefség a’ bimbót meg- 
ne vakítsa* A’ vaílag, vagy alsó-végit pedig 
tsak közel a’ leg-alsó bimbóhoz úgy farag- 
ja-meg, mintáz egyébgyiimöltsOhványokar.

4. A’ faragáílál az ágnak mind két ól- 
dalán meg-hagyatik a’ haja. Nem külomben

5. Az ágnak VÖlgyje, vagy béle-is, 
leg-alább az alsó bimbótól fogva eg’y tzól- 
nyira alá meg nem sértetik.,

6. Az Oltványnak azon’ az oldalán , a’ 
mellyen a’ bimbó ü l , a’ völgyön a’ fejér-fa 
vaílagabban hagyatik, mint az ellen oldalon.

7. Az egéfz meg-faragott réfz más fé l, 
„ vagy két tzól mind Öfzve.

8- A’ vén tökének feje igen alant, vagy 
benn a’ földben hárántékofan el-füréfzeltetik 
meg-simíttatik , és középen’ kerefztül hasít- 
tátik.

9. Némeílyek a’ toke-nyakát kerefztül- 
kötik , mikor hasítják, hogv a’ hafadás na
gyon’ alá ne menjek. Ez el-is maradhat.

10. Leg-inkább ott fűréfzelik a’ töke- 
nyakát, a’ hol az egéfzlen sírna, gömbölyű.

11. Eg'y tőben két-felöl, két óltó-ág 
botsáttatik, de úgy hogy a’ bimbó mindég 
ki-felé efsék ábrázatta! , és mind a’ két Dar

D 4
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rabnak haja eg’ymás felibe efsék: mert a5 
mint már mádzor tanítottuk, nem a1 ía forr 
eg'yúvé, hanem tsak annak haja.

12. Némellyek a’ 137. §, dÍLsért flailrom
mal be kenik a’ febet. Mások fejér viaíTzal 
nyoniják-bé. De ez mind el-maradhar: mert

Kenóts, kötólék, a’ mint másutt meg- 
jegyzettiik, tsak arra való, hogy a’ Levegő 
az eleven febet meg ne fzárajtsa. A’ Szőlő
idre nézve ettől mnts mit félni: mert ezen* 
§ f -dik Számja fzerint a* feb alant efik , és 
Féíddel bé-horíttatik.

13. A’ feb úgy bé-nyomatik a* ki-ásort 
földdel, hogy az alsó bimbó tsak alig lát- 
fzik ki.

14 Legjobb tsak kevéíFel az elot olta
ni , mikor a’ tövek hajtani akarnak. A’ tsen- 
des időt meg-válafztar.i a’ rapafztalás fziiksé- 
gesnek tanítja.,

15. Az Oltvány’ tövét, első EfztendŐ- 
ben nem fzokiák fel kapálni

16. Tsak a’ felső bimbóból ki - Ötlött 
Sallang hagyatik-meg, ’s ay lvg-alsó le-tore- 
tik, ha kifakadt. De az rendfzerint vakon’ 
fzokott maradni. Az ujj*növés karóhoz köt
tetik , és a’ kákoja , vagy óldal-farjazáíi le- 
tsipetnek.

17. Télre-is a’ karóhoz kötve marad :
nem úgy mint a’ többi veílzők ki - oldoz
tatnak. ,

18. EfztendŐ múlva az Oltvány két- 
fzemre meg-metfzetik , és mellőle a’ fii fzor- 
galmatofan ki-irtatik.

g6 I .  R .  A’ S zolok’ M i v e i ,
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19. Ötödik Eftendóben már homlítani 
lehet róla bátorságofan.

Még más módor is követnek a’ Saxo- 
niai boro^-gazdák az Oltásban; De a’ mint 
mindjárt meg-fog tetfzeni , az tsak ott hafz- 
nálható , a’ hol a’ tövek fát hajtanak, de 
nem gyiimőltsöznek, vagy roíTz fajták.

§. A4 *

Mikor a’ Gazdák, vagy a’ fzépséget , 
vagy a’ jó fajtát akarják Szóleikben bé-vin- 
n i, így oltanak :

1. Aprilisnek végén, vagy Május’ ele
jén’ a’ jó fajta veífzóket öt hat bimbónyira 
lefzelik. Mikor el-akarják oltani, vagy egy- 
gyik , vagy máfik végekből annyit el-met- 
fzenek, hogy az egéfz Oltó- ág három ízem
ből állj ék.

2. A’ leg-alsó bimbótól fogva alá két 
tzólnyira meg-faragtatik az Oltvány, úgy 
a’ mint a’ leg-közelebb való §. tanítottuk.

3. Némellyek ezeket az ágakat, még 
Martiusban meg-fzedik, és főidben tartják;

4. A’ meg-nevezett időben, az Oltó , 
avvagy ÖíTzel el-homlított, vagy moíl mind
járt el-homlitandó VeíTzoknek végeit, a’ 
fold  ̂ fzínén alól ehmetízi, meg-hasírja, és 
az Oltó-ágakat a’ hasításban bé-helyhezteri. 
A ’ hasításnak-is a’ leg-végső bimbótól fog
va két tzólnak kelletik lenni; hogy az Ol
tó-ágnak tsapotskája egéfzlen bele-illjék.

A ’ vén Sz  '6 lók ’ J a v í t . 57
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5. Továbbá hárfsal erofsen meg-kötte- 
tik a’ meg-hasított, ’s bé-óltott veíízo5 feje; 
hogy leg kiísebb víz-is ki ne folyhafsék.

6. FelürÖl eg’y ujjnyira földdel az olt
vány bé boríttatik ’s a’ t.

§• 25.

Sokfzor vágynak igen ritka Szőlők , 
úgy hogy f Őket fzükségesképpen sürüítent 
kelletik. Ujjat ültetni nem lehet, a’ mint 
már mondottuk. Tehát vagy a’ ritka töveket 
kell veíTzo-híjtásra erőltetni, a’ Kopársolás- 
sál, hogy kgyék mibül homlítani; vagy a5 
rofz fajtákat akár hoznak veíTzot, akár nem 
bé-óltani: hogy 4 - 5. EfztendŐ múlva hom- 
lírani való jó fajta veffzŐket adjanak. A* 
homlításban ezeket fzükség mindenkor meg
tartani.

1. A’ Vintzlér mindég a5 leg-termobh 
veíTzoket válaíTza.

2. Hogy állandó, és tartós tövet fzapo- 
rítsék.

3. A’ veíTzok tokéletefen meg-érettek- 
legyenek.

4. Hoífzúságokat nem arafztra, hanem 
a’ bimbók sűrűségére, és fzámára nézve 
mérje-kk

5. Ha a’ múlt EfzrendŐben nagy volt 
aT termés, mentül kevefebb homlítani való 
veílzot kell eg5y tőről le-húzni.

6. Mikor a5 veíTzot az anyáról Ie-húz- 
2zuk, a’ veíTzo-tövén eg’yet, vagy kettőt tsa-

5 8  I. R- A’ Sz o l o k 5 M i v e l .
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farítunk, hogy a’ nedveSségek az anya-tö
vet el ne hagyhassák.

7. A’ homlííó gödörben Semmi trágyát 
fém tegyünk.

8. Két EfzrendÖ múlva az Anya-tÖrÖl 
!e-Szeljük , hogy magok tanuljanak élni. Ha 
áz Anya vén , ki lehet vágni, ys helyére ujj 
Homlírványt tenni.

Némellyek moftanában nagyon’ kezdik 
a’ Szólót mind újjonnan ültetni, mind süví
teni egéfz töveknek által vitelek által. Ezek 
mihelyt a’ földben le tétetnek , eg’yfzerre 
minden veíízejek-is el-homlíttatnak. így  
mindjárt első Efztendöben az Anyán kívül 
annyi tövek Szaporodnak , a’ mennyi veíTzok 
el-homlíttattak. Méltó ezt a’ Javasíást rámá
ra vonni: mert a’ Termést, ’s a’ tövet na
gyon Szaporítja. Hamarább terem négy ESz* 
tendovel, öttel az ültetésnél. Bizonyofan 
meg-SogonSzik a’ miveit pallagokban-is , tsak 
arra vígyázzék a’ Vintzler, hogy mikor a’ 
töveket eg’y helyről más helyre álral-viSzi 
a’ Szélnek, ’s Nap-fénynek meg ne engedje 
fzáraztani, ’s a’ trágyát felejtse-el egéSzem

§. 26.

A’ vén Szőlőknek Javítására tartozik 
még a’ FŐldelés-is. Ez annál SzükségeSebb, 
mentül meredekebb a’ SzolŐ-hegy: a’ melly- 
rol az Efso, és Hó-víz a’ leg-jobb, lágyan 
állott Földet annak az allyjára le-Sepri, és 
mentül tudatlanabb a’ MetSzo. SokSzor eK

A* v e n  S z ő l ő k ’ J a v í t . 59
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6o I  R. A* SZOLOK* MIVEL.

ifzonyodik az Ember, mirsoda hoíTzu nya
kú töveket kelletik némelly Szőlőkben látni. 
Az első, ’s máfodik Metfzés a’ tökét örök
re elrontja: mert az ujj csemetét, akár ül
tetésről , akár Oltásról , vagy Homlításróí 
farjazort legyék is az , ha a' FŐld-ízínétŐ5 
kenten metzízi-meg, a’ töke-feje mindég ma 
goíabb magoíabb leífz minden EfztendÓben , 
Ts az alsó réiz tsupa nyaknak marad. A’ 
niellyet a’ Hideg, Szél , Meleg gyakran 
meg-hasogatnak, és a- farjazásra meg-ki- 
vántató nedvefséget edényjeikbol ki-forgat- 
ván, a’ tövet Hektikába ejtik. Erre nézve az 
Uj j-palántókban a1 leg - okofabb MetfzÖket 
vigyük-bé, ha már eg’yfzer a’ régi mód fze- 
rint maradván, Szüleinket metzfzetni akar
juk. Ha pedig itt már hibáztunk, vagy az 
Efsó-víz kárt tett, aJ Földelést el ne mula~ 
fizuk.

Már §. 7. tanítottuk, hogy a’ Szőlő
id ollyan terméfzetü Plánta , a’ mellynek 
noha igen gazdag levelei vágynak, még-is 
kevefet gőzölög. Következésképpen ha kö
vér Főidben iiltettetvén, bőven tápláltatik, 
erotelen gyiiinőltsöt fog-termeni. A 1 jó Gaz
da pedig jót akar termefzteni. Mellyre néz
ve , ha Szőlejét ollyan kovitses, vagy ko- 
jmorzsás hegyre építette, a’ mellyben mér
tékletes nedveíség találtatik, tovább-is ha a* 
Szükség úgy hozza magával, ollyan termé
szetű főiddel hordja-meg, ’sa’ trágyát, vagy 
egyébb kovérítő dolgokat tsak akkorra hafz- 
nálja, mikor Szőleje el pallagofodván , úgy
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A? vén S z ó  l ő l1 Ja v í t . 6 i

el-foványodik , hogy vesTzot épen nem akar 
hajtani, vagy ha fokát kíván inkább fzürni, 
mint jót.

A’ Hegyallyjai, és Borsodi SzolÖ-mE 
vesek , kivált ha a’ S zolö-hegyek távol 
vágynak a’ Házaktól, OíTzel (gyakran Ta
vaszai) a* mikor érkeznek a’ Szólók’ tete
jén , vagy lábánál találtató Gyepet négy fze- 
geleííi vi; kó formára Öizve-rakják , a’ gon- 
doíábbak két Eíztendeig-is így rakásban tart
ják, ’s Télben puttonokkal, mikor a’ h ó , 
vagy fagyás a’ töveket a’ tapodás alart meg
oltalmazzák , a’ SzölŐbe-bé~hordják. Ez a’ 
Gyep-föld , a’mint a’ tapafztalás, és a’ SzŐ- 
lo-tóvek terméízete (a ’ melly kevés nedves
ségű jó földet fzerer) mutatja, jobb min
denféle trágyánál. De még jobb-is lenne, 
ha míg rakásban áll, ottan-ottan meg-for- 
gattatván a’ Nap, és Levegő által meg-ter- 
hesíttetnék.

Hogy pedig illyen jó Fold dolgában 
a’ gyakor Földelés miatt meg ne fzorúljunk 
az úgy nevezett Liktor vermeket, minden 
Víz-árok végére a’ Szólóben , vagy a’ Me’s- 
gye végére bé-vínni fo gondunknak tartsuk : 
mert a’ le folyó víz ay leg jobb földet kihoz
ván felürül, ezen gödrökben kevés tol rakás
sal ismét le-tefzi, ’s a’ Gazdának a’ viíTza- 
hordásra áital-hadja.
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6 2  I. íL A’ S z ő l ő k ’ m í v e l .

V. S Z A K A S Z .

A9 Szőlők9 Nyaval yái ról .

§. 27.

I I
JTjLA a’ Mezei-gazdaságnak valamelly ré* 
íze veízedelmekkel kilízkodik : bizonyára a’ 
Szólo-ronek leg-tobH, és hatalmasabb ellen
ségei vágynak. Ugyan-is ezt moll a’ retten
tő Szárazság, a’ mellyben a1 gerízdek meg
sülnek , majd a’ bov nedvefség ( a’ melly 
a' GyiiinŐltsÖt-is el-rontja ) ’s a’ téli fzáraz 
|i»deg Öldösi-meg a’ jövendő EíztendÖre bé- 
burkozott bimbókat.

Sokízor fzomorú ízemmel nézi a’ Gaz
da , mikor az éretlen Gyümólts apró fzemü 
marad, ei-nyellik, és meg sül; de rajra nem 
íegithet: mert a1 mint §. ai. meg-jegyzet- 
rük , az érteden Igazgató- vagy Kötöző , 
a’ Szárazsággal kegyetlenkedő Kánikulával 
eg’ymás barátságára esküdvén, azokat a* 
nedvefség ki és bé-vivo tsoket, a’ zöld le
veleket moítoha kegyedenséggel le-fzaggat- 
ta , a’ mellyek egyedül oltalmazhatták vol
na az éretlen TsetsemŐt.

lllyenkor nints egyéb fzabaduó efzkoz; 
hanemha a’ Gazda, a5' ki-takart gerezdeket 
a’ Nap’ hévsége ellen takargatja. Talán va
lamit ki-ragad ízorgalmatofságával a’ vefze-
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delem5 torkából : de a5 nyavalyát meg nem 
orvofolja, 5s az éhhel haláíl el nem fordít
ja: mert oda vágynak az Eledelt eméíztc , 
és ki~fczo gyomrok, a’ gerízdek mellett vi
gyázó Dajkák.

Többet árt még ennél az igen efsős 
EfztendÖ. A5 tápláló eledel tsömört, és za- 
bálláft okoznak. Melly miatt a’ külomben’- 
is kevefet gőzölő plánta kéfzíttetlen nedves
séggel tápláltatván izetlen , vad, és komor 
gerízdekét ízül. Azt mondánk , hogy a> tok 
Efsó még ártalmasabb, mint a5 Szárazság : 
mert ebben a5 melly Gerízdek meg-marad- 
nak, jó ízű kedves illatú, édes, és tartós 
bort tsepegnek , ha mind kevefet-is, A’izor- 
galmatos Gazda azzal fegíthet valamit ha 
Szőlőiének menedékefséget előre olly tsator- 
nákra fzaggatta , a5 mellyeken’ a' felettébb- 
való nedvefség le-folyhat: vagy a’ leveleket 
okofan , és nagyobb Kártétel nélkül meg
ritkítja.

A’ könyürületlen fzelek,nyári nagy-íze
inü Iég-efsok , és az érés előtt kevéfsel meg
indult efsőzés, nem kifsebb ellenségei a5 
Szőlő'hegyeknek. A5 fzelet bé-kotni lehetet
len , de a5 gondos Gazda nem-is annak igye
kezik ellent állani; haném tsemetéjit kötözi 
erős karókhoz jó idején , a5 mellyek nem 
engedik azokat meg-dülleni, ’s ^e-hafadni. 
A5 meilybÖl meg-tetfzik , hopy az okos 
Karózás , nevezetes réfze a5 Szőlo-mivelés- 
nek. A5 Jég*efsÖ ha tsak a5 Gerízdnek eg’y 
két ízemét üti*meg, a5 kár tűrhető. De ha a5

A’ Sz o l l ö k 5 N y a v a l y . 63
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64 I .  K- A ’ SZŐLŐK* MIVEL.

tengelyt éri, az egéfz gerízd el-fzárad. A1 
tövon hagyott bóv levelek magok vefzedel- 
mével-is iok Gerízdet meg-mentenek, ha 
idő nap előtt le nem tépetnek. Morvában 
eg’y Határt minden Efztendoben el-vágotr 
a’ jég. A’ Plébánus ezt látván a’ Határban 
a’ Menny ko-fogó rudakat (Perticas Elec
tricas) áílongattatta-fel a’ Szelőkben, ’s őket 
a’ Jég-eísŐtÖl meg-mentette. Miskóltzon a’ 
Beteg-vólgyi, és Aga?at nevii Hegyeken* 
lehetne ezt tselekedni, a’ mellyeket a’Jég 
minden Efztendoben meg-paskol.

Ha a’ Gazda előre fzemeskedvén efzre- 
vefzi tapafztalásibol, mellyik réízrol fzo- 
kott rend-fzerint a’ Jég-efsó járni: még Ta- 
vaflzal arról az óldalról veri-le a’ karót, ’s 
annak fzegeletes oldalát fordítja a* golyóbi
soknak meg-ofztására. Az zsendülés’ idején 

’ meg-indúlt efsózés, ha az egéfz Nyár kö
nyörülő volt is , az egéfz Szüretet el-rontja. 
Orvofság ellene nints , hanem ha talán a5 
levelek meg-ritkittatnának De ezt feni me~ 
rém eg’yátaífában javasolni : mert 1781-ben 
a’ Hegyallyján úgy tapafzfaltain, hogy a* 
levelek még hafználtak valamit, mint feni 
ártottak volna. Ugyan-is az említett Efzten
doben Septembernck harmadik hetiben meg
indulván az Efsozés tartott 13. Napig Ez 
alatt az idíŐ alatt háromfzor-is voltam a’ Sző
lőben , ’s mind addig leg-kifsebb vefzedel- 
met fém tapafzraltam , míg az Efsozés meg
szűnvén , erős Nap fény nem következett. 
A’ melly a’ fok nedvelseg miatt meg lágyult

ízemekec
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A ’ S z ő l ő k ’ N y a v a l
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ízemeket valahol keménnyen meg 
mind ki-haiogatta, ’s tsak azok a’ 
maradtak épen, a’ mellyek m 
egéfzlen éretlenek, vagy Szóló k 
nyékozva voltak.

Minthogy ez az OíTzeli EfsÖzés gya
kran meg-esven, meg érdemli a’ Gazda gon- 
dofságár, még a’ további ugyan akkori ta- 
pafztalásomatds ide tefzem — Minekutánna 
a’ zsendult ízemek ki-hafadozván, valame- 
nyire ki főzött leveket a’ földdel itatták vól- 
na-fel, egyfzerre meg-kezdetcek rothadni, 
és a* rothadást az árnyék oltalmában ki nem 
hafadt fzemekre-is által-vitték annyira,hogy 
némelly Gazdák két Szüretet tartottak. Az 
elsőben a’ rothadt Gerízdeket fzedtékde, 
hogy a’ máfodíkra valami meg-maradják. 
Itt már azt kérdem , hogy mikor ez a’ tsa- 
pás kerefztül megyen, t. i, az EfsÖzés, nem 
jobb-e a’ leveleket le nem fzaggatni, mind 
addig , míg a’ ki - hasadozás meg nem 
fzünik? a’ mikor, hogy rothadás ne követ
kezzék, a’ leveleket fzükség meg-ritkítani > 

Meg-érdemli, hogy a’ Gazdák próbát te
gyenek.

§♦ 28.

, A’ Télnek keménysége ellen , a? Sző
lőket bé-fedig. Némellyek trágyával is bé- 
terírik* De én réfzemröl meg-vaílom , hogy 
jobban fzeretem a’ töveket tsetsemo korok
tól fogva a’ hideghez fzoktatni, vagy ha
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66 I. R. A ’ S z ol o k ’ M i v e l ,

nem , trágya helyett Szőlőmet hóval bé-te~ 
ríteni gazdagon : mert a’ bizonyos, hogy 
a’ hó j a’ Ju-párolgó jó nedvefséget, vagy 
tápláló erői is k-ízorítja a’ földben, ’s an
nak tiizta és könnyű eledelt, vagy vizet-is 
Szolgáltat ollykor-ollykor. Azonkívül a’ tö
veket melegen tartja: mert leg-alább a’ föld
ből kí-fejtödzo melegségét el nem engedi 
fzállani.

A’ Tavafzi Derek , és fagyok fokkal 
nagyobb, és gyakrabbi kárt teiznek, mint 
a1 leg-fzárazabb Tél-is. Ezek inkább a’ Völ
gyekben, mint a’ Hegyeken, ’s inkább a’ 
Nap-keletre, ’s Délre fekvő oldalakon pufz- 
títatanak, mint Elzákon ? De azért ne ültes
se fenki Szőlejét Efzakra, az alatt a’ bizony
talan reménység alatt; hogy a’ Dér meg 
nem tsapja: mert az , a’ mint mondám , bi
zonytalan jó-tétemény, ’s bizonytalan tsa- 
pás-is. De a’ már bizonyos, hogy az éfzak- 
ra fekvő oldalak , a’ Gerízdek ki-fozésében 
leitek. Némellyek a’ Tavafzi Zuzmaráz e l
len azzal az orvofsággal élnek, a’ mivel a" 
Téli föáraz hideg ellen , hogy a’ veílzöket 
kötozetlen hagyják. Az igaz, hogyha a’ ve- 
íTzÓket a5 fzél hajtogatja; nem marad úgy 
meg rajtok a’ fagyos Harmat, a’ Napnak 
fel-jöveteléig. De ez azért tsak ugyan erő- 
télén orvofság: mert mikor Dér van, nints 
akkor fzél, a’ mi azt el-fújja, sőt ha van, 
nints arra fzükség, hogy a’ veíTzök fzaba- 
don legyenek: mert el-fújja a’ Harmatot, 
’s nem engedi Öfzve-állani.
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Mások mikor látják, hogy a’ tsemeték 
deresek, minekelotte a’ Nap fel jönne, a* 
aielly egyedül tefzi a’ kárt i. Dar. §. 1*4. 
arrúl az óldalról, a’ mellyröl fzél lengedez, 
egéfz hoíTzában a* Szőlőnek, fzalmát, vagy 
Marha ganaj tüzet gyújtanak. Ennek a’ tűz
nek füfti, ha még a’ harmat meg nem fa
gyott , ellent áll a’ fagyásnak. Ha meg-fa- 
gyott pedig, vagy tsendefen fel-olvafztja f 
vagy a’ gyenge tsemetéker a’ Nap sugári el
len oltalmazza. Szalma helyett fzénát, vagy 
akár minémü gazt-is, a’ mi nagyon fiiftöl, 
lehet égetni. Ha tsak eg’y Árok közit meg- 
lehet-is az elfagyástól menteni, meg érdem
li hogy tselekedjük: mert eg’y két hordó 
horérr el-lehet eg’y fzeker-derék gazt Örö
mest égetni.

• 1

$• 28. .

Ritka az az Állat, a’ melíy a’ SzÖlŐ»t6- 
nek, vagy fájára, vagy Gyiimoltsére néz- 
ve nem ártana. A’ Nyálak, Ökrök, Lovak, 
tsak úgy rekefztetnek k i, ha a’ fellyebb di« 
tsért Angliai sürü eleven-sövényt a’ Szolok*1 
bé-kerítésekre-is által*vifFzük.

Az apróbb Állatok , mint a’ Madarak 9 
Férgek, még kártékonyabbak mint a’ na
gyok, és fokkal nehezebb azoktól Őrizked
ni, mint ezektől. A’ Seregely, Húros, és 
Fekete-rigó, noha a’ Férgeker-is eméfztik , 
fok Gerízdet el-pazérólnak. A’ Madarak e!~ 
kergetésekre nem fokát ér az oftorral való 

> E 2

S z ő l ő k ’ N y a v a l y .
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Pattogás,, Szélkelep, Harsogó, Tsattogó 
?s a5 t. Én magam láttam , hogy mikor a’ 
Páíztor a kerülésnek eg’yik óldalán kelepel
ve tl-ment, a" Seregély eg'yí'zerre le-tsapott 
5s prédáit. A ’ Madarakat, hogy volna leg
jobb meg-zábolázni, a’ Gazdák próbálják. 
Mi-is mutattunk az i. Dar. §* 54. erre né- 
melly módakat.

í - 30,

A’ Férgektől egéfz EfztendÖn által tsak 
nem kell a5 ízcgény Gazdának őrizkedni : 
mert némcllyek azok  közzül a5 Bimbót, má
sok a5 levelet, ’s fát, vagya5 Gyiimóltsöt 
pazérólják-el. Ide tartozik

1. Az Efzelény, a5 mint a’ Miskóltzi 
Szőlős - gazdák n evezik. (Curculio Bacchus 
LÁ nnai) Ez ollyan nagyságú , minteg’y bor
só-ízem, az orra kemény , ízínére nézve ha- 
mufzín, van zoldes-is. A5 fakadó bimbókat 
eméfzti elsőben, azután a5 Gyiimöltsnek ehk. 
A5 SzÖlő-levelekre fzokta Tojáskájit raggat- 
ni. A* nevezetes, hogy mikor tojni akar, 
a5 levelnek tengelyét meg-rágván, meg-vár
ja, míg az meg-hervad. A5 mikor a5 levél
nek felső Sínére tojik; a5 levelet Öfzve-fo- 
dorja, és hogy ki ne fodródjék, felymes 
nyálával az öízve-rekert levélnek mind a5 
két végét Öfzve-köti apródonként. A5 nyí
lást a5 hol ki 5s bé-jár, level darabokkal bé- 
rakja. Mihelyt a5 tojásból fijai ki kelnek, 
a5 bimbókat eméfztik-el. Orvoiság ellene

68 I. R. A’ Sz o l o k 5 M i v e l .
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egyéb nints, hanem ha a’ Gazda az illyen 
Öízve-fodrott leveleket, a’ mellyekben a’ 
Tojások vágynak meg szedi, ’s meg-égeti.

Magokat az állatkákat pedig így fog- 
dofsa-ki a’ Vintzler, hogy reggel míg a* 
Harmat a’ levelekről fel nem fzáll, a' Szóló- 
to alá, valami abrofzt terít, ’s meg-rázza 
azt. Az állatok minthogy a’ víztől nagyon 
félnek, Öfzve húzzák magokat, és le-húlla- 
nak , sót ezt akkor-is tselekefzik, mikor tsak 
zordűlést hallanak, ’s le-vetik magokat Ön
ként a’ főidre: Már ha az abrofz alól van 
terítve, ezen meg-találtatnak.

2. A’ Budai SzÖlŐ-hegyeket más neve
zetes fekete Bogárka pufztítja. Ez nem a’ 
Szőlőkben, hanem a’ Gyepükben lakik, on
nan jár prédára, a’ mint T. M it te r p a c h e r  
Uram írja. Fel-máfzik a’ toré

A’ Sz ő l ő k ’ N y a v a l y . 69

galmatofan bé-takarítja. Orvofság egyéb 
nints ellene , hanem ha kézzel fzedetik. Ez 
ugyan fzaporátlan dolognak látfzik: de való
sággal nem az : mert eg’y illyen SzÓlÖ-bo- 
gár ( S copo li Uram deákul , L eth ru m n a k  , 
JLaxm an  Uram pedig L u ca n u s a p te ru s  ne
vezi ) Boldog emlékezetű Profeífor P illér  
Úrnak tulajdon tapafztalás fzerint, 265. To
lást tojt. Már ha a’ Gazda egéfz Nyáron 
tsak 200. meg-fog is , pedig ezt néha fél 
nap-is Öfzve-lehet fogni, a’ jovÖ EfztendŐre 
fél Millió Bogárral kevefebb marad a’ Szo- 

* lobén. Lásd E lem en t. re i R u ß . T o m . Ji. 
P Qg- 7 6 *

bimbókat le-rág, és ázokat
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Báró V o rß er K a roly  Uram, a’ SzöIck 
veíTzökrol Írott munkájában, 30. Efztendeig 
való gondos Gazdához illő tapafztalásából 
fzóllván azt írja: hogy az illyen ártalmas 
Férgeknek ki-vefzrésekre nints eg’y-eg’y há
tai ni a fa bb orvoíság annál, mint ha a’ Gaz
da Szülőjét a5 tövek’ természetéhez való föld
ben ültetvén, mind fogytig-is olly eledellel 
te Ily es földdel táplálgatja, ’s javítja tseme- 
téjit. Talán hát egyedül a’ Trágyázás ízül! 
ezeket? Mcg-lehet; mert a’ tapafztalás azt 
mutatja, hogy a’ trágya a’ fok termés mel
lett a’ fát el-rontja annak tsipos, és böv ned- 
vefséget fzolgáltatván. A’ melly a’ kevés 
gőzölgés miatt meg-gyülvén, meg-fovanyo- 
dik, vagy romlik. Azt pedig tudjuk, mi-is 
meg-jegyzettük, hogy a’ tetü-is akkor lepi- 
meg az Embert, mikor a’ tett nedvefségei 
meg-tsipösödtek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



I I .  R É S Z .

A  Bor -  Tsinálásr

§• i.

„ I gen  roflz kofzönetet érdemlenék Haza- 
fi- tárfaimtól, ha Őket tsak arra akarnám 
tanítani. Mit ültefsenek , hová, hogy vifel- 
lyék gondját, és miképpen javítsák, ha 
Gyémántot-is meg*eméfzto idő, Ültetvény- 
jeiket meg-kórhodtatja. Azt ellenben , mi
képpen kellefsék a’ termett Gyümölcsből jó 
bort kéfzíteni, ’s annak a’ pintzékben gond
ját vifelni, el-melozném: mert ugyan-is a’ 
leg-jobb fajta , ’s érett gerízdekbol-is fovány 
bor kéfzül, ha azokkal a’ Sajtóban, Bor
házakban , és Pintzékben nem jól bánunk.

Híres a’ Hegyallyjai bor, mikor az Efz- 
. tendo jó. De akkor-is lehetne még fokkal

E 4
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jobb, ha kéfzítésévd jobban bánnánk.' Mi
kor peái^ az idő nem kedvez fzorgalmaros- 
sággai kell azt véghez vinni, a’ mit a’ ter- 
méízet el-mulatort. Ez a’ fzorgalmaros fege- 
delem a’ bor-termÖ Orfzágokban ok féle. 
Nem vólna-ehát jó hozzájok oskolában men
n i, ’s megtanulni azt, a' mit az okofság 
"s tapafztalás a* moflohaságnsk meg-edesíté- 
sére jónak talált ? Nem jó volna-e borainkat 
azoknak módjok fzerint meg-nemesítvén, 
kétfzerte-is jobbakká tsinálm , mint ni oft a? 
mirsodások ?

R  \>er, és M a u i in Uramék meg-taní- 
tanak arra bennünket , miképpen k éfzíiik  
ama* híres Frantzia- borokat. J u n k e r , és 
R o h r  U âm Írásban hagyták, mit tsinálnak 
az Olafzok , és a’ Rajna mellyéki Szőlős
gazdák. Mát a* Magyar bor kéfzírése, ’s ja
vítása körül nints eg’y Magyar-is, a’ ki 
fáradozzék ? A’ mi engemer illet, a> Hegy- 
alíyjaí Gazdákat nem tanítani; hanem a’kül
ső Orfzági híres bor-termesziÖk’ példájával 
tsak a’ próba tevésre igyekezem ferkenteni, 
’s azt is a5 mit magános értelmes Gazdák
tól irhitt-amort tanultam kozönségefsé tenni. 
Hogy így azok-is , a’ kik a’ Gazdaságban 
jövevények , vagy a’ Hegyallyjától távol lak
ván , hozzájok tanulni nem mehetnek, irá- 
fom után, ha jót akarnak tsinálni inkább , 
mint fokát, bátrabban indúlhafsanak.

Külömben R o \ier Urammal én-is azt 
mondom, hogy a* kiknek minden nehéz
nek , hafzontalannak, és lehetetlennek tér*
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fzik, tudják-meg, hogy nem Ö érettek fá
radok , nem Ö érettek irok, ’s javasolok ; 
hanem azokért, a5 kik a’ Gazdaságot okos 
gondofsággal fzorgalmatoísággal igyekezvén 
folytatni, Örömeit fzeretnek tanulni, a’ ta
nult dolgokat, a’ mennyire telik, rámára 
vonni. Munka, és f^orgalmatoíság nélkül 
az Illenek feni adnak femnűt. Ezt kózön- 
ségefen hát mindenekre ki nem terjefztem 
Idő kell arra , hogy valaki rsak kétségbe- 
is hozza maga előtt, hogy valljon ez vagy 
amaz Atyjáról reá maradott fzokás jó-e , 
vagy nem ?

I. S Z A K A S Z .

A ’ Szüretről.

§• 3 2 -

A T, egéfz Szüret ezen az igazságon épül 
fel: A  ereden S \plöböl fo h a  bor nem 
Mellyre nézve a’ fzemekhen lévő nedves
ségnek, a’ Nap-fény, és Levegő által még 
a’ tokén’ kereíztül kell a’ terméfzeti meg- 
forráfon , úgy fzóllván esni,

Abból hogy a’ Gerízd édes , és hogy 
tóle az embernek újjai Öfzve* tapadnak , nem 
lehet ollyan bizonyos következést a’ Szüret 
idejére tsináíni mint minálunk fzokás: mert
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az édefség már akkor-is meg-van, mikor 
még a’ fzemek tele vágynak vízzel. Némelly 
fajták pedig foha fém mennek arra a’ töké- 
letefségre, hogy ollyan tsufzó édefséggel 
bírjanak, a’ mellybol a’ mi Szól'S-Gazdáink 
a* Szüretnek közel létét meg-írélik. Ama’ 
híres bort tsináló formintban annak idejében 
meg van ugyan a* kövér édefség; de olly 
meg-kötve, hogy annál érettebb korában-is 
refzeli az Ember’ torkát; ’s következéskép
pen idővel fog fejtodni, ’s külön válni. E z  
2? Szőlő későbben érik, és késobben-is forr- 
k i , mint a’ más fajta. De annál tartófsabb 
bort-is tsepeg magából.

Más környül-állásokból kell hát azt ki
hozni, ha lehet-e már fzedni, va<gy pedig 
a’ Szüretet még továbbra halafztani.

v §• 33*

Ama’ híres Burgundiái Boros-gazdák 
3l gerízdek’ még-éréfeket olly farkalatos do
lognak tartják a’ jó Bor-tsinálásban , hogy Ő 
nállok Törvény fzerint fenkinek fém fzabad 
addig fzüretelni, míg a’ Helységbéli Tanáts 
ahoz értő, próbált, és tapafztalt Tanátsbéli 
Szeméílyekkel az egéfz Határt meg-visgál- 
tatván (ha a’ Szőlő meg-érett-e.) több Ta- 
náts-béli Uraknak meg - eg’yezéfekkel, a’ 
Szőlő-hegyeket meg nem ereízti.

Ezt a’ rendelést mi nálunk mind addig 
nem lehet követni, valamíg fzabad leífz ki- 
nek-kinek ott Szőlőt építeni, a’ hol meg-
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gondolja, valamig a’ Hegyeknek még-erefz- 
íése a’ Dézmás Uraknak kényjek fzerint va
ló ki - kéfzülésektül függefzretik fe l, és a’ 
SzÖlő-mívefek földjeiket minden meg-válafz- 
tás nélkül, minden-féle fajtákkal idején, 
vagy későn érőkkel zavarva bé-ülretik.

Ugyan-is a’ melly Hegyek éfzakra fe- 
külznek, vagy Erdők közzé*helyheztetnek, 
mindég később érlelik-meg a’ gerízdeket. 
Ha a’ fzegény Embernek a’ Dézmás Urak 
után kell várakozni, mi hafzna, ha a’ Sző
lőjét a’ Világ-tanátsa meg érettnek hírdeti- 
is ? Ha pedig a’ késŐn-érok, az idején’ érők
kel Öfzve zavarva maradnak; nints az a’ Ta- 
náts, a’ melly a’ kozép-fzámfzert (Media 
proportionáiist) eltalálja.

§. 3 4 .

Ha tehát az édes, és ta pados levefség 
nem tsalhatatlan jele az éretségnek , és Tör
vényben tenni még nem lehet, hogy a’ Ta- 
náts visgálja-meg a’ Hegyeket; magának a’ 
Gazdának kelletik a’ Sziiretelésnek idejét 
meg-határozni tudni. Ezekből azt éfzre ve
heti :

1. A’ levelek nem tsak hogy háránté- 
kos fekvéseket el-vefzítvén , le-konyúlnak , 
meg - sárgáinak , hanem mint érettek le-is 
hullnak. A’ SzŐlŐ-fzemek fonyadni kezde
nek, és édes, ragadós nedvefségüek.

2. A’ Gerízdeknek tengelyei meg-bar- 
núlnak , és fzáradnak, úgy hogy már raj-

75
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tok tápláló nedvefségnek nem fzükség a5 
fzemekre fzivárogni. Ha azok még zöldek 
a’ Gerízdeket, még egynéhány napig a* to
kén’ kelletik hagyni : mert a’ zőld-í>ín itt 
azt jelenti, hogy még a’ viz-fok, mellynek 
ha jó bort akarunk tsináini, ki kell gőzö
lögni.

Ennek a’ víznek ki gőzölését maga av 
Terméfzet-is véghez vifzi, ha magunk meg- 
nem akadályoztatjuk, az az, ha a’ Geríz- 
deket tovább is a’ töveken hagyjuk. Sokan* 
hogy a* meg-érett ízemekben a’ vizet meg- 
keveáítsék, a; leveleket apródonként leszag
gatják, vagy leg-alább a’fzedéiseí addig vá
rakoznak, mig a* Szemeket a’ Dér meg-tsip- 
vén, a’ levet meg-ritkírja. Meilyre a’ Nap
fény, és meleg Levegő fel jővén , azt ki- 
gózölogtetik. Ebből az okból halafztják a* 
Hegyallyjai Gazdák a’ Szüretet olly későre, 
hogy gyakran a’ hó-is le*efik. Burgundiában 
addig nem ízednek, míg a’ levelek meg
fagyván le nem hullanak. Es így minteg’y 
Decemberben. A* Borsod-Vármegeiek ebben 
nagyon hibáznak , a* kik a* Szüretet hama
rább kezdik a’ Hegyaljaiaknál, két héttel. 
Ha ugyan az Efsó meg-indúláítól , vagy a* 
Télnek idején való bé-következésétol lehet 
tartani ; jobb a* Szólót meg-fzedni, de nem 
mindjárt ki nyomni, hanem vagy fzáraz Le
vegőn fedél alatt, vagy házakban'meg-fon- 
nyafztani. A* Hegvallyján magam láttam , 
hogy a’ Gerízdeket kementzékben-is afzal- 
tak, noha koránt fém abból a’ végből, hogy
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magok jó bort fztirhefíenek a’ G a z á & k ; ha
nem hogy az afzalt fzemeket aíTzú-fzolo he
lyett (a ’ mellynek gyakran olly nagy ára 
van, hogy eg’y göntzi hordóért 80— ico, 
Rfl. adnak) el-adják.

Erre az Alizait fzölore azt jegyzem- 
meg: Hogy közönséges bort a’ fonnyadt 
fzemekböl, akár mi módon fonnyadtak-is 
azok meg, mindég jobbat lehet kéfzíteni, 
mint a’ nyerses, és vizes fzemekböl. De ha 
valaki nem tsak fonnyafztja, hanem meg is 
afzalja AíTzú-fzÖlonek, ingyen fém várja, 
hogy olly kedves AíTzű-fzÖiÖ bort tsinál, 
mint a’ tokén meg-afzott gerízdekból fzüro- 
dik. Az 1784-dik ,Efztendcbéli efsos Szüret 
idején’ én magam próbáltam ezt a’ meílersé- 
get, hogy kementzében két egéíz puttón 
ízemet meg-afzaltam, bé - tapodtattam , ’s 
bornak tsináltam, olly reménység alatt, hogy 
az én borom majd fzint ollyan jó leífz, 
mint mikor az EfztendÖ igen igen jó. Azt 
nem értem-el, ámbár meg-vallom, hogy 
fogytig édes, és tifzta volt a’ bor. Ebben 
külömbözott a’ jó efztendobéli terméftol 1. 
hogy ritkás v o lt, nem kövér. 2. Hamar 
meg-forrott. 3. Az a’ kedves illatja, a1 mit 
a’ Kupetzek Accen'usnak hívnak, foha fém 
volt. A’ mellybol ki-húzom azt, hogy a’ 
Nap-fény (nem a’ meleg: mert ez elég volt 
a’ kementzében) ereit ( g e i ß )  és kedves ízt 
ád a’ ̂  Gyümoltsnek, a’ mint már másutt-is 
meg'jegyzettem. Azonban még*is dicsérhe
tem az illyen bort-is, és méltó az olly Efz-
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tendoben tsinálni, a’ melly az AíTzonyokró! 
el-felejtkezvén, kon tyalá-valót nem terem.

/§. 3 .̂

Minthogy mi nálunk az a’ fzokás van 9 
hogy lók bort fzürjünk inkább, mint jót, 
és hogy a’ Szedőnek ne kevés munkájáért 
fízefsük a’ Nap-fzámot, ’s magunk mentül 
hamarébb által-efsünk a’ Szüreten: ingyen 
íem tartjuk uzt, a’ mit a’ Burgundiái híres 
Borovgazdák, a’ kik nem hogy nedves es
sos időben; de még tsak akkor fém fzakafz- 
tanak eg’y íilienget-is le, mikor még az éj
jeli Harmat a* Izem eken rajta fekízik. Sót 
mi talán minreg’y igyekezünk-is, hogy ma
gunknak kárt tegyünk: mert nem fsak az, 
hogy Harmat fzáradás előtt, ’s Efsoben-is 
fzedünk ; hanem még a’ kádat-is a’ Tso- 
mofzloval takarjukbé. igaz ugyan hogy töb
bet fzürünk; de nem Szín-bort, hanem Vi
zes-bort. A’ Spanyolok foha íem fzednek 
leg-alább tiz óráig, és a’ Szedéít ismét még 
Nap le-mente előtt abban hagyják. A’ mellé
ből gyakran a’ leíTz, hogy a’ fajtóban a’ sű
rűség miatt nem fogyható fzemeket múlttal 
vagy vízzel-is megTorsolják. Ellenben a’ Cám- 
pamaiak, hogy fejér boraik tifzták, és által 
lárfzók legyenek, mihelyt hajnallik mind
járt fzednek , és ha a’ Harmat fel kezd fzál- 
lani a’ Munkát abban hagyják. Sőt azt mond
ják , hogy amaz édes Műit forma Campa
li iái bor akkor leg-jobb, mikor a’ Szólót

7$ IX R. A’ B or - T sxnál,
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efso-fzitáít időben fzedik. A’ ki fzereti, an
nak jó. Elég az hozzá, hogy a’ Campaniai 
bor nem Magyarnak való: mert a’ mint a’ 
koz ember mondja, még kijózanodik tőle 
az Ivó. Eg’yfzóval e’ fe nem bor , fe nem 
Műit, hanem valami középső. Viríts, a* 
mint a" Miskóltziak nevezik. Sok betsiilöje 
van mindazáltal: mert ha a’ pohárba töltik 
pezseg , sót tajtékízik mint a’ ser. R o tie r  
Uram azt állítja , hogy ez a’ pezsgés a’ har
mattól van, a’ melly a’ Levegőt böv mér
tékben bé-fzorítja magában.

' §• 3 7 -

A ? fellyebb valókból világos az is, a’ 
mit aJ Szedőkre nézve fzégyenelve meg-kell 
vallanom. Ugyan-is mi Gyermeket, üreget, 
tsonkát-bennát, valaki tsak még eg’yízoval 
iát, és kezét mozdíthatja fzedésre alkalmaz
tatunk ; mintha a’ Szedésnél alább-való mun
ka fém vólna a’ Szóló mivelésben. Mellvnek 
el-távoztatására ezeket fzükségesnek látnám 
fzorofían meg-tartani.

1. Az éretlen Szőlőből bor foha fém 
lefzfz.

2. A J mindenféle Szőlőknek kiilombség 
nélkül való öfzve fzedése, foha jó bort nem 
tsinál: mert a’ roíTz a’ jót-is el-rontja. Ám
bár meg-vallom azt, hogy ha a’ Vinrzlér 
a’ fajtákat jól ÖíTze tudja válogatni, a’ bor 
még annyival-is jobb lefiz. En tapafztalá- 
főmből azt mondhatom, hogy minden es*

A 5 S  Z  Ü R E T R O L. 79
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mérteto jeleire nézve, ott kóílokam leg
jobb bort, a’ hol ezek a’ fajták voltak öíz- 
ve-egydítve. Forminr, Gohér kevés, Som- 
bajom, Hars levelii, Pataki, aagy Bala- 
fánt, és Demjén-fz ÍŐ. A" tsupa Muskataí 
bornak fzagár, és ízű nem minden Ember 
fzereti. Ha az AíTzú lz dÖ közzé Muskataí 
gerízdek bőven tapodtatnak eg'yüvé, kedves 
illatú leíTz a' bor. A" tsupa formint három efz- 
tendeig leg-alább igen kemény, és eleimen 
fojtós-is.

3. A’ Szedőknek éles kések legyék 9 
hogy a* martzongás, nyifzgolás által a’ leg
jobb lév ki ne csörögjék. Az ollóval való 
nyírás fokkal jobb volna: mert könnyeb
ben vág, nem perget-le annyi fzemet. A? 
meilyböl a’ leg jobb Muíl fzüretik.

4. Elsőben az elein-érő Gerízdeket fze- 
defsük-le, utóbb hagyván a’ többieket a’ ki 
fozodésre.

5. Ollyan fzedoket botsáfsunk a’ Szőlő
ben , a’ kik igazán akarnak-is, tudnak * is 
dolgozni. Az éretlent rothadtat, és kiilöm- 
bozo fajtát jól-esmerik, és külön tefzik. 
Mindenek felett a* Vintzler jelen legyék, a9 
ki kinek-kinek meg-mutaíTa, mellyik fajtát 
és mitsodás Gerízdeket fzedjék együvé.

6. A’ fzedéíTel nem kell foha íietni, 
A’ X ereú ek  Sponyol-orfzágban, a’ kik azt 
a’ nevezetes, és drága Spanyol-bort tér- 
mefzrik, már Septemberben kezdenek fzed- 
n i , és azt ritkán végezik hamarább No
vember’ elejinél. inkább kevés értelmes Sze

dőket
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fiókét vifznek a’ hegyre, mint fok bo
londot.

7. A’ fajtóknak a’ Szőlőben kelletik len
ni , és annyi fzámmal , a’ mennyinek a’ fze- 
dok eg’y nap eleget tefznek.

8- A’ mit eg’y nap fzedetünk, vagy 
el-kéfzítünk , ki-is nyomjuk : mert a’ bort 
íemmi fém vefztegeti-meg jobban, mintha 
kiilömbözŐ levek töltetnek eg’yüvé. Ugyan
is az eg’yfzerre való forrás adja a5 bornak a* 
tüzet, és erőt. Már pedig ha úgy tseleke- 
fzünk , mint a’ közönséges Szőlős gazdák , 
a1 kik eg’y hétig is fzednek eg’y kádba, ’s 
ha belé nem fér, a’ Gazda a’ már a’ rots- 
kában-is Öfzve-rontsolt gerízdeket meg tso- 
mofzolja, ’s meg-friíTet tóit reá, a’ kífz 
belölle, hogy a’ Muíl hol neki indul a’ for
rásnak a’ kádban, hol meg-akadályoztatik. 
A’ melly miatt a’ bornak minden ereje el
ve fz.

9. Leg-jobb olly tsendefsen, és éppen 
ízedni a’ gerízdeket, hogy azokat táblákra 
ki-lehefsék teríteni, meg fzikkafztani, és 
meg-fonnyafztani a’ ki nyomás előtt. Azt a- 
híres Szalma-bort ( S tro w á n ) így kéfzítik, 
és azért nevezik így: mert a’ meg-fzedett 
gerízdeket Szalma-köteleken’ , és táblákon* 
meg-fonnyafztják a’ ki-nyomás előtt. így  
tselekefznek a’ drága Spanyol, Portugaili, 
Olafz, Frantzia-bort kéfzítök-is

10. A’ ki jó bort akar tsinálni, köves
se a’ Xereíi, Burgundiái, Campaniai, Bo
ros-Gazdákat, a’ kik nem tsak az, hogy a?

A’ S z ü r e t r ő l  8 i
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tokén’ mindjárt meg-válcgatják a’ fi 11 eng e* 
két, ha érettek-é, épek-é (az éretleneket to~ 
vábra hagyván, ’s a’ rothadtakat kiilomb- 
edényre fzedvén) hanem még a’ fzen?eket ar 
tengelyről-is , vagy tsutkáról le-fzedik: mert 
a’ bizonyos, hogy attól a’ bor főj tós leííz. 
Es hogy a’ Munka annál fzaporábban men- 
jék: valami fa-fésű’ nemét találták-ki, a* 
mellyel a' tengelyről a’ fzemek eg’y -k éí 
rántaífal le-vonatnak. A’ mint ki-ki képzel* 
heti, ennél még jobb a’ kézzel való le*fofz~ 
tás: mert a’ rothadtakat, ’s éretleneket-k 
külön’ lehet válafztani, a’ fésűvel pedig néni. 
Ha R o \ier  Uram nem mondaná-is, hogy 
ízemen - fzedett Gerízdekbol ké fzúlt  Bor , 
fokkal jobb, mint mikor tengely, mag , 
törköly, egres, és rothadt fzemek eg’yüu 
ki-tsafarratnak: magunk tapafztalásából tud? 
juk, hogy a’ fajrolás mindég nyel-íz. Azt- 
is tudjuk továbbá , hogy a’ tengely még a’ 
jó leveris fel-iífza: mert ha a’ Szőlő érett, 
annak bizonyos hogy fz-áraznak kell lenni, 
A’ Budai borok rendszerint illyen fojtolsak: 
mert itt a’ Gazdák nem tsak az, hogy a’ 
fzemeket le nem fzedik, vagy a’ meg-tso- 
mofzolt törkölyről, a’ Muflot le nem fzü- 
rik ; hanem a’ gerízdeket patrononként min
den nyclefíŐl, magollól Öífze törik, ’s ra
kásra töltik. Hogy a’ Múltot a’ tengely főj- 
tós leve, fetéí veres fzinre feile.

Kivált pedig az efsos Szüret alkalma- 
tofságával lehet a’ tengelyeknek a’ borba va
ló keveredéseknek káros következését ta*
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pafztalni, a’ mikor a’ tenge!yek-is mindég 
io j tós levefebbek.

A’ nagy F rid rik  fVilhelm r'öl írja G e r 
mershaufen Uram , hogy egyfzer eg’y jött* 
ment Frantziától a’ tengelyeknek ki-hányá
sát meg-tanulván, Potzdam mellett ollyan 
jó bort csinált  ̂ hogy azt a’ Vendégek, a’ 
Rajnai bornál örömeítebb itták, és ditsér- 
ték , ’s a’ Potzdamit gondoltak Rajnainak 
lenni.

M aupin\3ram  ellenben azt állítja, hogy 
az ollyan borok tartófabbak, a’ mellyek 
egéfz gerízdek’ öílze-tört levekboi fziiret- 
hek. De tsak jójjék Peftre, Budára , maga 
ízeméivel meg-fogja tapaíztalni, ha igaz-e , 
a’ mit állít

\ i .  A’ Tsomofzolást, ’Sákban-taposáíl, 
bimkóval való törést, rajtolást, mind jónak 
lehet tartani, és velek tovább-is élni, tsak 
elsőben a* gerízdeket fonnyaíízuk-meg, az
után a’ tengelyekről a’ fzemekec foffzuk~le. 
A’ ízemet nyel nélkül, a’ kinek hogy tét* 
ízik töretheti bátran.

is. Magunk tapafztaljuk, hogy mindég 
jobb bor az, a’ meily a’ kádakra töretlen 
töltött gerízdekbo! minden tsomofzolás nél
kül magában fzivárog. Miért? mert a’ tŝ ut- 
káknak fojtós levével nints elegyedve. így 
kéízítik a’ Campaniai fejér bort, fekete-fzo* 
lökből, hogy azokat harmatofsan néha meg 
is lotsolva, minden törés nélkül kádakra 
töltik, meg-nyomtarják gyengén, ’s a’ mi

A '  S Z  Ü R E X R Ő i,, S l
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magában fzivarog, le-fzürik nyomon. Ez az 
a’ híres Campaniai bor kéfzítése.

§• 3 8 -

A* mit itt a’ Szüretről példákkal, \  
okokkal javasoltam, nem oda való, hogy 
a’ kortsma-borokat így kívánnám készíttet
ni. Nem. A y Költség így nagyobb lenne hat- 
Izor-is a’ Jövedelemnél. Sem nem azt aka
rom, hogy az egéíz Szőlő-hegyeket biró 
Gazdák, minden terméseikkel így bánjanak. 
E’ minden módon’ lehetetlen. Oda tzéloz- 
nak hát mind ezek, hogy némellyeket, a* 
kiktől telik , a’ kik a* jó borban nem tsak 
gyönyörködnek, hanem azzal kereskedéft- 
is folytatnak, fel-indírsak arra, hogy a’ ter» 
méfzetnek azt a1 meg-bersülhetetlen ajándé
kát y melly fzerint a’ Hegyallyjai bor, néha 
napján leg első vóít, fzorgalmatofsággal vi
gyék annyira ( elsőben ha mind kevefen 
kezdvén-is a’ Gazdaságot) hogy a’ Spanyo
lok , Frantziák, Olaízok, ay kiknek a’ ter- 
méfzet ^nem adta mind azt, a’ miben a’ 
Hegyallyjai, sőt Magyar Orfzágnak fok he
gyei torkig úfznak; boraikkal hátrább ma
radjanak.

Mefterség fok helyen az, ay mi mi ná
lunk termélzet’ ajándéka. De mint hogy a* 
Mefterség a’ terméfzetet gyakran annyira 
tudja majipozni, hogy nehéz ay kettő Közt 
klilombséger tenni: fzükség hogy a’ termé
fzetet Segítsük. Ha az Olafzok az Ö tenné*
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ízet fzerint jó boraikat, gondofsan javítani, 
?s nemesíteni el nem mulatták volna, moít- 
is az Olafz borok vólnának híreíek, mint 
ennek a’ fzázadnak elejin. A’ Frantzok, a’ 
kiknek magában korántsem termett olly jó 
borok mint az Olaízokpak, mefterséggel , 
fzorgalommal azt nem tsak utól-érték, de 
annyira-is el-hagyták, hogy moft magok az 
Olafzokis az Ö boraikat iíTzák. Mi reánk 
nézve-is igaz e’ nagy réfzben. Néha napján 
a’ Tokaji-bort a’Frantzok, Spanyolok, Né
metek patikában árulták mint orvofságot. 
De már ma, minthogy magok-is boraikat 
nagyobb tökéletefségre vitték, sőt az eg’y 
jó illaton kivel a’ miénkhez, vagy hafon- 
ló t, vagy annál jobbat-is termefztettek, a* 
mi magában termett Tokajinknak alá kellett 
fzállani. A’ volna hát a’ mi Gazdaságunk y 

ha nem azon igyekeznénk , hogy önként-is 
el-rontsuk a1 mit a’ terméízet adott , de 
még a’ terméfzetet íegítenénk-is. Eg’y két 
hordóval meg-lehet elsőben a’ próbát tenni. 
A’ nem a’ világ, a’ mint a’ Magyar mond
ja. Idővel ofztán meg - látjuk , mi tévők 
legyünk.

A’ S z ü r e t r ő l , 85
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II. S Z A K A S Z

A' Bor - Kéfzítés

, §■ 3 9 -

M IG a’ Szőlő leve arra az állapotra me* 
gyen , hogy bornak neveztefsék , nieg kell 
neki forram. Es éppen ebben kuíömbözik a- 
bor valóságára nézve a’ Mufiól, hogy az 
a’ forrás által úgy meg-változtatik, hogy 
belölle , úgy nevezett Egett-bort lehet a' tűz 
által kí-hajtani, a> mellyet a’ leg-nemefebb 
forratlan Muílbands haízontaían keresünk, 
mind ez óráig-is. Egyedül a* forrás hát az, 
a’ mi ezt a* vékony, és gyulladó lelket kü-r 
Ion állítja : mert azt nem lehet mondani, 
hogy tsinálja. Ugyan-is a’ már jelen van a* 
Múltban, sót minden édes leves-gyümŐlrs- 
ben. A1 Tatárok, a’ mint Vallás Uram bi
zonyítja , a’ Ló-tejbŐÍ-is Égett bort főznek. 
A ’ forrás hát nem egyéb, hanem áT tellek 
leg kifsebb réfzetskéjinek ollyan belső moz  ̂
pása , a’ melly által a> teli fzéjjeí-ofzlik , és 
újjra úgy Öfzve-kÖttetik, a’ hogy eddig nem 
volt. A’ tapafztalás azt mutatja, hogy a* 
K e a u m u rmeleg-mérőjének (Thermometrum) 
tizedik graditsára kell ay melegségnek fel
vágni , hogy a’ forrás eí-kezdödjék. A’ ter
m é s t  a’ forráíTal nem arra a’ végre é l, hogy
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telteket tsak fzéjjel-bontsa, hanem azért 
f ontja ízéjjel, hogy újjonnan öfzve-köfíe. 
Így a’ Muftot-is fzéílyel - oízlatia elsőbb , 
hogy abbúl bort áIlítseK.-ofzve»

//
§. 4 3 .

Mivel a’ Múltból a’ forrás által kéfzül 
Bor, és jó bort tsak a’ rendes forrás fziil- 
het: meg-érdemli az, a’ SzÓlÓs-gazdának 
egéfz gondofságát. Mellyre nézve, hogy a’ 
forrásnak tulajdonságit annál jobban által* 
Misa, e’ dologról bovetskébben befzélünk*

A’ forrás (Fermentationem ) a’ Chemi- 
kufok három graditsra ofztják. Első a’ tulaj« 
don-képpen való forrás (Fermentatio vino« 
fa) második az Etzetesedés (ferm. acetofa) 
Harmadik a* rothadás (ferm. putrida) Az 
első által valami réfzegíto folyó-teíl kéfziöl. 
A’ másodikkal ezt a’ réfzegíto Spirituíl a’ 
teil le-vetkezi, és etzetté válik. A’ rotha
dás által pedig ollyanná lefíz, a’ mitsodás 
még eddig nem volt* t. i. valami nyúlós 
fe nem édes, vagy tüzes, fém nem etzetes 
teílé. És itt a’ rerméfzet meg-áll tokéletefen, 
és tovább nem megyen.

Nem minden tellek mennek mind ezen 
aT három forrás’ nemein kerefztül: mert né* 
mellyek tsak meg-erzetefednek, és meg-ror- 
hadnak, mint a’ Savó, és Dinnye lév. Má
sok eg’yfzerre meg-rothadnak. De az édes 
és síim nedvefségü tellek mind a’ hármon

F 4

A’ B o r* k é s z í t é s *. f f
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által-mennek, a’ mint ezt etzetes, 
ras boraink (Vappa) bizonyítják*

Minden forrásra bizonyos fel-tételek kí
vántainak , a * mellyek nélkül vagy femmi , 
vagy roíTz forrás következik. Illyenek.

i. A’ nedvefségnek bizonyos mértéke« 
Ezt magunk tazafztaljuk az aíTzú-gyürnÖ!- 
tsökben, a mellyek foha forrásba e' nélkül 
nem mehetnek- Látjuk az afTzú-fzőlÖben, a? 
melly mentül vizefebb, annál hamarább for
rást , ’s etzetesed’étt kap. A’ Spanyol borok 
fokfzor nem akarnak forrani : merta’ Szclo- 
fzemck nagyon’ ki-gözolgik a’ vizet a’ to
kén, mind addig míg vízzel meg nem egye* 
líttetnek.

z. A’ Melegség. Ha ez igen nagy, ká
ros: mert a’ víz hirtelen ki-párolog általa a9 
tettből, és a’ forrás meg fzünik, vagy ha 
azt neki vifíza-tőltjük, eg’yfzerre etzetet kap, 
’s utánna rothadást.

3. A’ Levegőnek a’ forrandó tettre va
ló fzabad bé-folyáfa. Ha ez nagyon hábor* 
gós , a’ forráft meg-állítja. Ez a’ fzél. Ha ar 
Levegő kévés, fzintúgy nem jó a’ forrás ; 
mert lafsú.

4. A’ forrás alá vettetett tetteknek bi
zonyos, és meg-határozott mértékben való 
egyelítése. E’ nélkül nem lettz forrás, ha
nem etzetesedés. Ha a’ vízben lifztet kava
runk, foha Ser nem lettz belőtte. Az érés
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‘ \

által a’ SzolŐ-fzemben fém mi ujj teil nem 
megyen-bé; hanem a’ már kéfzen lévő ré- 
ízek másképpen köttetnek eg’ylive,

§• 42.

Hogy ezt a* forrásra meg - kívántató 
egyeledést annál jobban által-értsíik: fzük- 
ség a’ Muílnak valóságos réfzeit elöl adni. 
Azok pedig ezek :

1. Valami édes és ragadós mézga (így  
hívják Miskóltzon mind azt , a’ mit a’ Deák 
Succusnak hív) Ezt az izléfselis meg-ta- 
pafztaljuk. De abból még jobban, hogy 
mikor a’ fzemek meg-afznak ezeknek fzínén 
Nádméz kriíiály ( Cryílallus Sachari ) taiál- 
tarik. Ezt némellyek úgy hirlekék-el, hogy 
a’ Tokaji Szóló - fzemeken, arany tseppek 
találtatnak. Ez nem arany, hanem valóságos 
czukor-kriíiály.

* A’ Peíli Királyi Terméfzet - Tárjábán 
( N aturalien K abinet) van eg’y illyen 
SzőJó-fzem a’. Hegyallyjárói, a’ m ely
nek óldalán a’ kriíiályt még láttam , mi
kor az ott találtató fékeknek meg-hatá- 
rozásában fáradoznék.

2. Nádméz favanyá ( Acidum Sachari). 
A’ Nádmézet úgy lehet nézni, mint valami 
Szappant, a’ melly mindég o l a j b ó l v a l a 
mi favanyuból áll. Ho<*y a’ Muílban e* jelen 
legyék , meg'tetfzik inból 1. hogy Tzukrot
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lehet belőle ki-vonni. A’ Tzukor pedig fb- 
ha íints favanyú nélkül. 2. Míg a’ fzemek 
éretlenek nagyon favanyúk, de azután a* 
Tzukor ezt a’ iavanyútúgy bé-póíálja, hogy 
izleni nem lehet. 3. A’ forrás után a’ hordo 
óldalára bor-ko tétetik-le, a’ meílyböí mind 
favanyút, mind Lúg-sót ( Aleali) núzunk-ki.

3. Harmadik nevezetes réfze a’ Muítnak 
az olaj

4. A’ tulajdon olaj (oleum eífemrale, 
vagy Spiritus Rector) a’ melíy minden te
ltekben különös illatú , és ezzel minden más
féle olajaktól külömbozik.

5. A* fold, a’ mellyben mintegy a* töb
biek állanak.

* Már N ew to n , és úgy gondolkoz
tak , hogy ezeknek korölékje, hogy 
eg’ŷ k a’ másiktól külön ne váljék, aT 
Levegő favanyú ( Acidum aéreum, vagy 
aér fixus ) Moft pedig nyílván tudjuk , 
hogy úgy van. A? Méíz-ko, míg tűz 
által ez a1 Levegő belőle ki nem hajra- 
tik, erÓs , és ha neki ismét az oltás után 
isviífza adjuk,az oltott mefzet fzintúgy 
Öfzve-fzorírja, minta* mitsodás égetet- 
len korában volt. Mihelyt ez az Álló* 
levegő a* teltből ki-megyen, annak ré- 
fzei erejeket ki-mutatjak, és nevezete
ién azok a’ mellyek fógorofok (affines) 
eg’ymáft vonják.
De itt az ismét meg-jegyzésre méltó , 

hogy a1 forrott muítnak réfzeinek eg’y^en
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foglalásokra ismér kell illyen Álló-levegő , 
sor a? víznek-is ez adja azt a’ kedvefséget, 
a> mellyet a* frífs merítésben tapafztalunk , 
a’ bornak-is. Arra keli hát a’ Gazdának vi
gyázni , hogy a’ mind ki repüljék.

Ennek a’ Levegő favanyúnak ezek a’ 
tulajdonságai. 1. Mikor valamelly lúg sós 
teltből a? mitsodás a’ m éfz, valami favanyü 
által ki-hajtatík, íífztirikel. Ha a’ Méfzre 
erős bor-etzetet rŐlreíTz , e’ megyen-ki be
lőle pezsegve. 9. A’ Múltból a’ forrás’ ide
jén rakáííal fejtődik-ki. $. A y közönséges 
Levegőnek eg’y tizenhatod réfze ebből áll, 
és a’ melly Levegőben bővebben találtatik 
veszedelmes. 4. A’ telteket meg nem engedi 
foká rothadni. A’ húlt a’ leg melegebb Nyár- 
ban-is el-lehet benne fok ideig tartani. 5. A’ 
közönséges Levegőből, a’ mellyet hé- fzí- 
vünk t fenekre lehet tafzítani gyulladó Leve
gővel: mert ennél mind a’ kettőnél nehe
zebb. 6. A ’ melly Levegőt ki-leheílünk ez*- 
zel van meg-veíztegetve , és a’ hol fok em
ber van eg’yütt, Ö tőle betegeidnek meg. 7. 
A’ Plánráknak kedves eledelek, az állatok
nak halálos, 8. A’ gyertyát el-óltja.
9. A’ Csevitze , vagy lavanyú víz ettől ve- 
fzi kedves favanyúságát, sőt a* forrás víz-is 
meg-firiíTelŐ erejét ’s a’ t.

§• 4 3 '
Ezen jegyzések után már által megyünk 

azokra a’ rend-tartásokra, a’ mellyekre a’ 
Gazdának a’ forrás idején’ vigyázni kell.

Ä% B ö r- ké s zí té s hŐl. 91
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f t. A* Muft akkor tiSztúl-meg, mikor 
az Álló-levegő a’ forrás által nagyobbára ki- 
fejtődik. Ezt hát mértékletes meleggel Segí- 
teni kelletik.

2. A’ forrásnak tsak az első eráditsa 
tsinál Bort, es ha ezt meg nem tudjuk állí
tani , Etzetet tsinálunk.

3. Eg’yfzerre a’ bor tökéletesen ki nem 
forr, hanem némellyik 15. Efztendeig - is 
tsendes forrásban van. A’ mi jó féle boraink 
5—6. Efztendő múlva tökéíetefek.

4. A’ bornak mind jósága, mind tartós
sága attúl függ, ha a’ Mull a’ mennyire le
het eg’ySzerre, és egéfz tüzefséggel forr. 
Minthogy tehát a’ forrás a’ melegségen’ 
épül, azon legyünk, hogy a’ Muftot a5 
Reaum ür Melcg-mérÖjenek tizedik gráditsá- 
nál fokkal fellyebb meg ne engedjük hevül- 
ni, fe hivülni. Ha nagy a’ meleg, a’ forrás 
eg’ySzerre által - megyen az Etfzetefedésre. 
Ha kevefebb, a’ forrás laSsúbb, tovább tar- 
tóbb. Ez által pedig az Álló-Levegő, a’ 
melly a’ kedves, és frifselo erőt adja, ’s a9 
rothadásnak ellent-áll, apródonként mind 
el ofzlik. Sokan ha a’ Muft forrani nem 
akar, mint a’ nedves hideg időben gyakran 
meg-esik, vagy a’ bor-házat fütik bé a’ me
leg mérő Szerint, vagy a’ hordóban eg’y jó 
fazék melegített Muftot töltenek , apródon- 
ként-bé. Mások régi bor-Seprot vetnek a5 
Muft alá.

5. A’ Szőlő hajában , és magjában eg’y 
tsepp édes mézga fints, a’ mellytol a’ bornak ’

92  n. R. A* B o r - T s i n á l
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édefsége függ, sót keserű, és fojtos ned- 
vefséggel tellyefek. Mellyre nézve a’ forráít 
úgy kell intézni, hogy ezek a’ Muftól kü
lön maradjanak. Annyival inkább a’ tsukás 
gerízdeket forrásba menni, nem kell enged
ni: mert a’ mint mondottuk a’ tengelyek
ben valami ollyan fojtós mézga van , a’ mel- 
lyet a’ forrás által kéfzult Spiritus fei-olvafzt.

6. A’ bornak édefsége, a’ Szoló-ma
gok körül találtató tapadós mézgából van. 
Mentül bővebben van ez a’ fzemekben, an
nál édefsebb leífz a’ bor. Vagy mentül job
ban külon-válafztva a’ víztől, megyen álral 
a’ hordóban, annál gyökeres édeíebb italt 
kéfzítünk. A’ hegyallyjai késő Szüretelés er
re fokát téfz. A’ Franrziák, ha efzre vefzik, 
hogy ez a’ mézga nagyon fok víz közt van, 
a’ gerízdeket igen alarsony, és terepely edé
nyekben tapofsák , a* niellyben a* Nap na
gyon bele süthet egéfz nap. A* Spanyolok 3. 
nap-is melengetik, vagy párologtatják így 
a’ Szőlőt, éjjelre mindég bé-takarván azt, 
vagy fzalma táblákon fonnyafztják, a’ mint 
már mondottuk. A ’ mellyekböl világos, 
hogy a’ forrás annál febefebh-is, magában 
édes bort nem tsinál; hanem tsak friílelö 
erőt ád neki. Azonban ha a’ forrás nem jó ? 
az egéfz édefség-is magában femmit feni ér. 
Es így aV gerízdeknek éretsége, ’s az eg’y- 
fzerre való febes-forrás fzorofsan’ eg’yüve 
vágynak köttetve.

7. Sarkalatos ^Törvénynek kell azt a’ 
Por-kéfzírésben tartani, hogy a’ ki nvomots
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Muíl meleg legyék, ’$ eg’yfzerre forrni 
kezdjék. Mellyre nézve eg’y nap tsak annyi $ 
kell izedni, annyit ki-nyomní, a’ mennyit 
azon ellve el-iehct fzíirni: mert ha eg’yne* 
hány napi nyomás eg’yüve ízüretik , a* fór** 
rás nem egyenlő. Holott pedig erre a’ Gaz-* 
dának fo gondjának kell lenni. A’ forrás ide
jén valami sűrű tajték veti-lel magát a’ Műit* 
tetejére. Ezt nem tsak hogy le nem kell 
hányni, de még tsak meg lem kell fzakafz- 
tani: mért i. Ez a’ bort nem .rontja , sót 
javítja, minthogy az Alló-levegÖt ki-rohan* 
ni nem engedi.

94 t i  Ä. A* BúR - T s í n á *,

8. Sok helyen* az édes Muflot mindjárt 
bé-ízürik apró, vagy nagy hordókban, és 
abban kívánják meg-forrani. Ez a’ Magyar 
roknál nagyon közönséges. Mások kádakra 
töltik, és tsak a’ meg-fór rás után ízürik hor
dókra. Ha a’ hordok nagyok, a’ forrás azok
ban is jól véghez megyen. De ez a’ hibájok 
még-is van, hogy a’ nagy hordókkal nem 
lehetvén bánni, azokat a9 pintzékbcn kell 
le-tenni, és ott meg-tÓlteni. A 1 jó pintze 
pedig hideg, és a’ forrásra meg kívántató 
melegség nints meg benne. A’ honnan a* 
forrás lai’sú, tartós: mert az Alló-levego fo* 
kára el-repül. Más az, hogy fegíreni fém 
lehet benne a* forrást: mert tele lévén Sze* 
íTzel ( így hívják nálunk közönségefen az 
AHó-levegot: Bor-fzefzi ) az embert el-te~ 
meti eg’yr pillantásban. Mellére nézve nints 
ég’y-eg’y nagyobb hiba annal a’ Boros-gaz*?
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dák körül, mintha a’ hordókat forratlart 
pimzékre rakják.

Tanátsoíabb hát a’ Muftot Bor-házak* 
bán , a’ melly eker ha a’ fzükség kívánja me- 
legíreni-is lelíet , mentül nagyobb kádakra 
tÖkeni , és forrásnak erefzteni. Mentül na
gyobb a’ kád, és mentül több Must yan 
benne, annál jobb leílz a* bor: mert a’ 
nagy rakás fokkal nagyobb tűzzel fzokott 
mindég forrani, és mentül nagyobb a1 teil , 
annál kiíTebb annak felsc-fzine ( fuperfícies) 
A’ melly kifsebbs égnek itt az a’ halzna van , 
hogy fokkal kevefebb Aíló-levegŐ repübeí 
allóla. Innen a- következik , hogy eg’yízer- 
re annyit kell fzedni, annyit tapodni, a® 
mennyivel a* kád eg’yfzerre tele telik, hogy 
mindjárt forrásnak indúljék.

9. A’ kádaknak allyja a’ Frantziáknáí, 
’s másutt-is fzélefebb mint a’ teteje ; és így 
éppen ellenkező formájúak a1 mijénkkel, 
a’ mellyeknek fokkal nagyobb a’ fzájjok  ̂
mint a’ fenekek. Jobb a’ fzéles fenekű kád: 
mert a’ kifsebb fzájjon kevefebb Spiritus 
megyen-ki, a’ melly bői van a’ bornak gyö* 
kerefsége , r kevefebb Alló-IevegŐ fzállhat k i, 
a* melly annak frifselo erőt, és tartóíságot 
fzokott adni. Még ezzel , hogy a’ kádak 
fzük-fzájjuk fokán meg-nem-elégefznek ; ha
nem azoknak fedelet-is tsinálnak, és hogy 
a* forrás azokat ki ne fzakajtsa, eres vas- 
abrontsok közzé fzorítják. Némell

nem tartanak egéfz fzorofsan bé-aárható fe*
a’ kádakat a’ forrás alatt fzeretik
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deleket: hanem illy’ formákat. Szalma kÖ* 
telekből eg’y az egéfz kádat bé-lepo fede
let fonnak : Ennek a’ fzalma-fedélnek köze
pén’ eg’y lábnyi fzéles , és hoíizú lyukat 
vágnak, a’ melíyre k i, és bé tehető defzka 
ajtócskát akafztanak. Ezen a’ deízka ajtóts- 
kán ismét egV kis lyukatska hagyatik, a’ 
mellyet be dugnak tsutakkal, vagy a’ bor- 
fzivárványt akafztják belé, a’ botnak a’ ká
dakról való el-ízüretése’ idején’. Hogy pe
dig az ajtócskát annál könnyebben leheísék 
nyítogatni, a’ bor-ház felső padlásán a’ kád 
felett eg’y tsigátska függ, a’ mellyen az aj
tóra kötött kötél kerefztül vettetik.

Ez a’ mód fokkal könnyebb, óltsóbb, 
és jobb annál, melíy fzerint a’ vasas kádak 
egéfzlen bé-zárarnak. Mind azon által úgy 
ítélek , hogy ez a’ nagy meílerkedés nem el- 
múlhatatlanul fzükséges: mert a’ terméfzet 
maga-is tsinál magának fedelet, bé-borírváti 
t. i. magát valami vaftag tajtékkal (Ezt a5 
Serenn, Eíefztonek nevezik a’ Magyarok ) 
a’ melly tsak imitt-amott repedezvén-meg, 
elégge bé-izorítja mind a’ Spirituíl, mind 
a’ Szefzt. Azonban a’ kádakat pokróttzal, 
’s két rét hajtott fzür-pofztóvaí bé-takarni, 
a’ Boros-gazdák körül az AíTzú fzolő-bor 
tsinálás’ idején hafznosnak találtam.

io. Minthogy a’ 8- fzám alatt a’ fórrat- 
lan Muílnak pintzékre való hányását káros
nak , sőt gyakran vefzedelmesnek lenni ta~ 
pafztaltuk : * a’ marad hátra , hogy az úgy 
nevezett Bor-házakat válaífzuk a’ forrásra.

Ezekkel

96 II. R. A* B ók- Í s i n í b .
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fezekkel élnek mi nálunk a’ tehetofebb Gaz
dák ízéltében. De ezeket a* hibákat találom 
bennek. i. Némellyek igen alant vágynak y 

és hidegek. 2. Mások, ha fzintén fóld fzint 
vagynak-is magafsak , sÖt többnyire tsak 
eg’ymás mellé rakott fzál-defzka padlások 
van. Mellyre nézve hidegek, melegíteni , 
vagy a? meleget bennek igazgatni a’ forrás
nak jóságához képpeíl nem lehet, ügy keE 
lene tehát kéfziteni, hogy alatsonyabbak 
volnának, hogy a* meleget le-fzoríranák y 
és úgy alkalmaztatva, hogy a’ fzükséghez 
képpeíl fűteni, vagy hivíteni lehetne.

11. Ha az idő j ó , a1 Muíl meg-forr. 
Ha tsak a1 hideg hátráltatja a’ forráíl: van 
Orvofság t. i. A’ melegítés , vagy fűtés, 
vagy forralt Muíl által. De van olíyan mo- 
ítoha EfztendŐ, a’ melly meleg ugyan , de 
a’ Muíl nagyon vizes. Ez foha jól meg nem 
forr: mert nints benne mézgás, és kováfzt- 
kapó Spiritus. Mit tsináljék illyenkor a’ fze- 
gény Gazda, hogy az egéfz Szüretet el ne 
vefzítse ? Ró^ier Uram, minthogy illyenkor 
a’ Muítnak két hibája van, eg’yik hogy fór- 
rani nem akar; máíik hogy nints benne mi
nek meg-forrani, azt javasolja hogy Mézet 
fzükség a’ Múltban tölteni. E* mind a’ két 
hibát meg-orvofolja, ha a’ méz jól kholvafz- 
tott nem lifzttel elegyített, és a’ Muíltal 
jól öfzve - kevertetik. A’ tapafztalás azt 
mutatja, hogy a’ mézzel a’ bor femmit fém 
romlik, még a? méz ízit-is ki-forrja, sót

G
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íigy meg-javúl, hogy a’ moíloha Efztendd- 
hoz képpel! nemesnek lehet tartani.

Nem ragadom ugyan, hogy a’ méz a” 
favanyú, és forrani nem akaró bort meg* 
javírja: mindazáltal még fém javafolom,
hanemha az utolsó kéntelenségben annyival 
inkább nem pedig, hogy ennél van fokkal 
terméfz.etibb orvofságunk-is. A* Malaga-bort 
így fzokták kéfzíteni, hogy i/3  réfz Múltot 
meg-főznek tűznél alatson, és fzéles fzájjú 
edényben, a’ mellyböl a’ víz könnyebben 
ki-gözólög, és a’ mellynek fzínérol a’ fzél 
a’ párát eg’yfzerre el-tsapja. E’ meg-lévén 
két annyi Nyers múlttal ezt a’ forrottat Öfz- 
vc-clegyítik. A’ Frantziák-is a’ déli réfzen’ 
íllyen főtt Múlttal kéfzítik igen édes borai
kat. Az elegyítésre ezt javafolja M aupitt 
Uram , hogy a* forralt, vagy fzirúpnak fő
zött Múltot még akkor kell a’ Nyers-muít- 
tál Öfzve elegyíteni, mikor még ez forrás
nak nem indult: mert az után’ nem egye- 
lednek jól eg’yüvé. Hogy pedig a’ melege
dés , és az el-kovetkezÖ forrás annál egyen
lőbb , és febeífebb legyék, leg-jobb a’ for
ralt-múltot az edényt kerefztül-éro bádog 
toltséren erefzteni (mindenfelé az allyjára, 
közepére, oldalára, tetejére) nyers multos 
hordóba, vagy kádba. A’ nevezett Ur azt 
mondja, hogy ez a’ mód ártatlan, közön
ségeién élnek vele mindenek, a’ kik édes 
bort kívánnak tsinálni. En noha nem pró
báltam, el-hifzem : mert az okofsággal egéfz- 
len nieg-eg’yezik. Ugyan-is a* főzés által a’
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Muftból az a’ víz megyemki, a’ meilyet a? 
jó id ő , a“ fzemekből még ay tókén ki-afzal. 
Továbbá a’ favanyú vad bornak azt adja, 
a’ mi nélkül, mind a’ jóságra, mind a’ meg- 
forrásra nézve fzükőlkcdik t. i. a’ tapadós 
mézgát» Melegsége pedig a’ forrást indít- 
ja-el.

En magam eg’y nevezetes Boros-gaz
dától ezt láttam mindannyifzor tselekedni, 
valamikor az aíTzú-fzölŐ bor-tsináláífal el-ké* 
sett, hogy az édes Mutttal tele-fzürott hor*» 
dókat, akar jó volta’ gyiimölts, akar nem, 
a1 Bor-házban igen gyakran ( a’ roíTz Efz- 
íendoben minden nap-is) meg forgattatta , 
yagy végig meg végig meg-hempergettette. 
Es ezt aJ fziiréttol fogva j —4 hétig, leg- 
fellyebb minden nyóltz nap alatt leg-alább 
eg’yfzer tselekedte. És azt állította , hogy 
ez által az Ő bora jobban meg-forr, gyóke- 
refebb, kedvefebb ízű, és fokkal hamarább 
iharó mint az, a’ meilyet nem forgatnak. 
Áz okofsággal nagyon meg-egVez ay tsele- 
kedet. A’ tapafztalás-is azt bizonyítja ; mert 
azon a’ réfzen eZt az Urat igen jiíres Borosr 
gazdának esmerik mindenek. En pedig tu
dom ; hogy Bor-kupetzet faha ajándékkal 
magának a’ Görögöktől nem koldult, mlnr 
mások, a’ kiknek alább való boraik voltak.

§. 4 4 »

A’ terméfzet olly febefsen kerefztül- 
vifzi a’ tetteket a’ forrásnak három nevezett

G a

A> B o r - k é s z í t é s r ő l
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grádiísjain’, hogy egyiktől fogva a* máíi- 
kig alig marad egynéhány fzenipillantás. 
Mellyre nézve tsak leg-kifsebb késedelem- 
mel-is el ronthatja azt a’ Gazda, a’ mit ed
dig annyi gonddal , és fzorgalommal épí- 
tetr. Igen nevezetes meíterség hát a} bor-rsi- 
nálásában azt meg-tudni: mellyik az a’ fzem- 
pillantás, a’ mellyben a* bor-forrás tökélete- 
fen el-végezodött? Hamar el-állítani a’ for
rást, vagy tovább halafztani, eg’yformán5 
káros: mert ha a’ forrás félben fzakafztatik , 
a’ bor erotelenedik, ha tovább folytattatik: 
Etzetesedés következik.

Tsalhatatlan jelenségét az el-végzett for
rásnak még eddig fenki fém találta. Vágy
nak mindazáltal némelly tapafztalások, a1 
mellyekre ha vigyázunk, kárt igen ritkán val
lunk. lllyenek

1. Ha az ember a’ fűiét a’ hordó fzáj- 
jára tartván, femmi zubogást nem hall, fém 
a’ ki - jövő bor-fzefzi nem fojtós hanem 
kedves.

2. Ha a’ fzefz a’ hordó fzájjára tartott 
vékony viaílz-gyertyátskát el nem óltja, 
vagy igen nagyon meg nem háborítja.

3. Ha a’ forrott múltból eg*y pohárral 
ki-vévén, annak felső fzínén végig nézel, 
é s  femmi kövérséget, vagy fzürke apró bu
borékokat nem tapafztalfz; hanem a’ bor 
alól-felul mind eg’yfzíflü.

4. A’ forrás apródonként mindég neve  ̂
»kedvén, és a’ forrás által a’ meleg ; tanátsos
a1 R eaum ür Meleg*mérőjét a’ Múltba állíta-

íí. R. A’ B o r - T s i n á l .
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síi. Míg a1 forrásnak vége nínts, az üvegben 
lévő kényeső mindég fellyebb-fellyebb hág, 
sót mentül jobb a’ Muíl, és egyenlőbb a’ 
forrás, annál fellyebb, úgyhogy a’ io-dik 
gráditstól fogva a* 24-dikig-is fel-hág. Ezt 
a’ Gazda ízemmel tartsa, és mihelyt látja , 
hogy a’ kényesé a’ felső gráditsról meg
fordulván mind alább-alább fzáll, a’ bort 
hidegebb helyre által-tenni ne halafízat mert 
a’ forrásnak vége van.

* Itt azt jegyzem-meg, hogy még eg’y 
meleg-merőt-is tartsék a’ Gazda a’ Bor
háznak falán>, a’ melly a’ Levegőnek 
egyenlőségét meg-mutaíTa, és ha e> vál
tozik a’ fütéfsel kelletik fegíteni: mert 
ha a’ melegség a’ Bor-házban nem egy
forma , bizonyos, hogy a’ forrásban 
lévő Muíl-ís , hol melegedvén, hol hi- 
vulvén, a’ kényesőt a’ Meleg-mérőben 
alább, vagy fellyebb fzálíítja. A’ melly 
fzerint nem azt lehet efzre-venni, hogy 
a’ forrásnak vége van, hanem hogy a1 
Muft meg-fzünik, és újjra forrani in
dúl. A’ melly tsak a’ Spirituíf vefztege- 
t i , a’ mint már mondottam.

g. Ha a’ sürü tajték, vagy élefzto le- 
ülepedig a’ fenekre. De ez-is ollyan mint 
a’ kenyesÖ, hol alá, hol fel-megyen. A’ 
többi jelekkel eg’yütt véve mindazáltal ez- 
is jó.

Ä’ B o r - k é s z í t é s é r ö l .
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6. Sokan a’ fzínérol, vagy ízéről tud* 
ják meg, hogy Bor-e, vagy még Műit tsak 
a’ mit kóílolnak. Ez bizonyos , hogy jó  je l; 
inert mihelyt a’ Mull borrá válik, már ere
je , vagy Spiritula van , a’ mellyet a’ fzag* 
láífal-is meg-lehet kulömböztetni.

Ezeket a’ jelenségeket jobb eg’yütt ven* 
m • mert külön-külön a’ leg-fzemefebb Gaz- 
dát-is meg-tsalják. A* Burgundiái híres Bo
ros-gazdák egél'z éjjelenként-is fel-talpallnak 
a’ kád mellett, hogy a’ forrásnak végső 
pontját efzre- vegyék, és minden órában 
merítenek a’ Múltból, azt kóítolgatják, Ts 
nézegetik, ha vége van-e a’ forrásnak.

Bizony bár a’ mi Gazdáink fém reítel* 
lenék ezt meg-visgálni: mert ennek a’ gon
dosságnak el-muktásából fzármazik az, hogy 
borainkat fokfzor még a5 lég-jobb helyeken 
fém lehet tartani, sót leg-kiísebb kórnyül- 
állás miatt meg-efzetesednek,. Innen van az, 
hogy ha eg’y-két buteília bort le-vefzünk 
a5 Seprőről, mindjárt etzetet kap. A* melly 
korántsem volna, ha a’ Bor-kéfzítésben a’ 
forrást a’ rendes határon túl nem engedtük 
volna menni* Ebből meg-tetfzik még az-is , 
melly roffz fzokás legyék, a' bort forratlan 
pintzékre hányni.  ̂ Mert vagy jó a’ pintze , 
vagy roííz. Ha jó , bizonyos hogy hideg , 
és így a’ forrás lafsú. Ha roíTz, a’ forrást, 
hogy Etzecesedésre által ne menjék, még 
tsak eg’y néhány Emberek kegyetlen halálá
val feni lehet meg-áll iráni.

102 II. R. Ay B o r - T s i n Xí .,
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§* 45-

io'g

Vége lévén a’ forrásnak, a’ bort hor
dókra fzürni, 7s le-rakni pintzékre ne haló- 
gaísuk. Ebben a’ le-ízürésben, vagy bé-tol- 
tÖgetésben, mindenek felett arra keil vigyáz
ni , hogy a’ bornak mentül kevefebb részét 
érje a’ Levegő: mert i. A7 bornak ereje, 
vagy Spirituísa el repül a7 Levegő. 2. A' 
bor tartatlan leíTz, és igen vad iavanyü. 
Ugyan is a’ Spiritus azt tsinálja , ha beim 
marad , hogy a7 bor tartófahb , és kedve- 
febb ízű legyék. Eu  így kell érteni, a7 Spi
ritus a7 favanyúságot tsináló bor-követ fel- 
nem olvafztja (nonfzolyit) hanem le-rafzít- 
ja a7 hordó óldalára, és fenekére , és így a7’ 
Bort meg-fzabadítja tsípos vadságától. De ha 
a7 Spiritus el repül; a’ benn maradott viz 
nagyobb ereit vefzen , és a7 Bor-követ nem 
íe-tafzítja, hanem fel-olvafztván magában ve
tek Es így a7 Bor örökre vad marad, sót 
nem fokára meg-is etzetesedik. A7 honnan 
mentül gyökerefebb valameliy bor, annál 
több bór-kovet találunk az edény óldalán.

. Hogy tehát a7 Szűrés által a7 bornak 
ereje ei ne repüljék, hagyjnk-el azr a7 min
den okofsággal, és tapalztaláfsal ellenkező 
fzokást, melly fzerint a7 forrott Muílotós 
fazékakkal , ’s tálakkal töltögetjük * eo-’vik 
edényből a7 maiikba által.

( j  4
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§. 46.

A’ for azt kívánja, hogy ezen’ Sza- 
kafzban, m ég  Meílerséggel kéfzített borok- 
róhis valamit fzólljunk.

Ama’ még a’ külső Nemzeteknél h  hí
res Tokaji-bor nem mind a’ Tokaji hegyen’ 
terem , hanem az egéfz Hegyallyján. Hegy- 
aílyjának pedig külonöfen ezek a’ hegyek 
tartatnak: Tokaji, Tartzali , Kereíztúri, 
Ondi, Tállvai, M idi, Bényei, Zomhori, 
Tóltsvai, Lifzkai, Olaízi, r Pataki, Ujjhe- 
lyi hegyek kiváltképpen. Es néha napján, 
míg a’ Borral való kereskedés virágjában 
volt, a’ Miskóltzí, Szikfzai, Szántói, és 
Szerencsi borokat nem-is fzabad volt a' Hegy- 
allyjára bé-vinni. Meg-kell vallani, hogy 
azonban eg’y eg’y helyen több roífz bor nem 
terem, mint a’ flegyallyján: mert az Em
berek azt gondolván , hogy mind jó bor 
fog ott teremni, a’ mi a’ meg-nevezettHely- 
ségek’ Határiban fekfzik, Hegyet, Völgyet, 
Lapájt, V íz, és Erdők mellyéket, minden 
válaíztás nélkül bé-üftetik. Es hogy fok te
remjék , a’ régi kevefer, de jót termo faj
ták’ helyét leves, és erőtlen Bort tsepegő 
tövekkel ültették-bé. Vágynak mindazáltal 
némelly különös hegyek , a’ melíyek épsé
gekben meg-hagyatván , igen jót-is terem
nek. A’ Szántói, Szerentsi, Miskóltzi Ha
tárokban némelly Hegyeken , kivált ha a’ 
Gazdák jót igyekeznének tsinálni, nem fok
kal alább való Borokat lehetne fzürni, mint

so* II. R. A1 B o r * T sxnjU.
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a’ Hegyallyján közönségesen. A’ Szántói Sá
tor , és Súlyom nevű hegyek a’ Tokajival 
vetekednek. A7 Miskóltzi Határban a’ Tser- 
mokén termett Borokat a’ Tengeren-is el
lehet meg-romlás nélkül vinni. Közönséges 
hibájok mindaz által a’ Borsod, és Abaújj- 
Vármegékbéli Szőlős gazdáknak az , hogy 
a’ Hegyallyjaiaktól éppen meg nem akarják 
a’ későbbi-ízedért tanulni. A7 melly a’ Mu- 
rtot ízintíigy édefsé, mint sűrűbbé tsinálná.

§• 4 ?■

A’ Hegyallyjai Borokat kéízítésekre néz  ̂
ve így fzokták el-ofztani, 1. EíTentzia. 2. 
AíTzú-ízőlŐ-bor. 3. Máslás. 4. Közönséges , 
vagy Afztali-bor,

1. Az EíTentzia nem Bor: mert Bornak 
tsak azt nevezzük, a* miből tűz által Égett 
bort lehet ki-hűzni. Az EíTentziából pedig 
ezt nem lehet: mert a7 Spiritus a7 forrás ide
jén kéfzül. De az EíTentzia, hanemha egye- 
lítve, és Merterséggel, mindég forratlan 
édefség. Mentül tökéletefebb az Aílzű-fzolö, 
annál kevefebb ez az EíTentzia : mert ez 
tsak a7 rakásra töltött ízemen7 ízedett AíTzű- 
fzÖlőnek meg-nyomakodása által fzivárogki.

Erről az ÉíTentziáról ezeket tapafztal- 
tam a7 Boros-gazdák körül. 1. Némellyek 
meg-ízedik nagy üvegekben, és fövenyben 
el-tartják darab ideig. Láttam ugyan egéfz 
általaggal-is. 2. Mások hogy annál kövérebb 
Bort kéízítsenek az Aíízú-fz IÖ Murtba ke«
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verik a’ forrás előtt; mert a’ meg-forrott 
borral öfzve nem egyeledik ha jó. 3. Sokan 
úgy tartják mint Sziruput, és ha valamel- 
lyifc Efztendo moítoha a’ vadsavanyú Műit- 
b'an keverik. Es így legalább eg’y-két hor- 
dó jó AíTzú-fzŐlü-hort akkor-is kéízítenek 
velej, mikor a’ terméfzet hibázott. 4. Rit^ 
ka olíy jó Efztendo , a’ mellyben termett 
EíTentztát egynéhány Efztendeig eMehetne 
tartani, Etzetesedés, és zavarofság, vagy 
fzíne vefzteség nélkül. Néha édes ugyan, 
de ténta forma fekete. Eg’y nevezetes Mis* 
kóltzi Boros-gazda, mint igen nagy, és 

' régtől fogva gyakorlott titkot, úgy adta ne
kem annak módját által, mi módon lehes
sék az EíTentziát fok Eíztendokig épségben 
meg* tartani. Próbát magam még 1781-ben 
láttam reá. Ez a’ gondos Ur 1773-ban Hegy- 
állyjai AíTzuTzolot, és Muílot vásárlott, és 
azt Miskóltzon tsinálta-meg. Minthogy az 
Efztendo áldott vo lt, nem volt fzüksiges 
az AíFzú-fzÖllÖ Muílot EíTentziával javítani. 
Tehát az EíTentziát külön meg-tartotta: de 
mindjárt az AfTzú-fzolÖ Bor tsinálás idején 
eg*y kisded átalag EŰentziájában 2. Ittze 
AíTzú fzolo bort töltött, és meg-egyelítetre. 
Én magam ezt az 1773. tsinált áraiagorska 
EíTentziát még a’ mint mondám 1781-ben 
láttam, kódoltam, és tökéletesnek találtam. 
Emlékezem reá, hogy eg’y Gazdag Szom- 
ízéd Helységbéli Német bonas Tehenet-is 
Ígért ezen Urnák tsak közlené vele az emlí
tett titkot. 5, Minthogy hát az EíTentziával

II. R. A* Bo k - T s i n á l '
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favanyú Muílot meg-lehet javítani, tsu- 

dálkoznám ha a7 Gazdák által nem látnak , 
m :üy lókat halználjék, a7 gerízdeket meg- 
fonnyafztani, vagy a} moíloha terméíl édes 
Maítbol kéízített Sziruppal meg igazítani , 
a’ mint §. 43. Nro. ti, javasoltam.

2. Az AíTzú-ízőlÓ-hort így kéfzítik a’ 
híres helyeken7. A7 gerízdeket, ha tsak az 
idő engedi ', meg-hagyják a’ tőkéken’ nagy 
réízént annyira alzni, hogy némeíly Gazdá- 
nak ízámízer-fzerint több az AíTzú-fzoloje, 
mint a’ Muílja. Mikor a’ fzemek meg-afízot* 
tűk * vagy meg-fonnyadtak az aíTzott, és jól 
rnegTonny ad takar még a’ Szedők külön fze- 
dik. De a’ tehetősebbek Aflfzii-fzÖlŐs táblá
kon’, a’ gerízdeket el-rerítvén, a’ mit a’ 
Szedők benn hagytak, ujjonnan ki-válogat- 
tatják. Továbbá a’ meg-fzedetr fzemeket 
tálkával a’ Taposónak lába alá apródonként 
töltögetvén, minteg’y téíztának , vagy pép
nek gyuratják.

A’ meg - tapodott AíTzű-fzŐlovel nem 
mindenek eg’yformán bánnak. Azok a’ kik 
valóságos AíFzu-ízŐlÖ-bort akarnak tsinálni, 
két puttón , vagy véka ízemet tapodtatnak  ̂
meg, és reá eg'y hordó ( a’ melly a’ Hegy- 
allyján 160. Miskóltzon pedig nem régtől 
fogva 190. ittzét tefzen ) forratlan édes Mu
ílot töltenek. És hogy a’ munka annál fza- 
porábban menj ék , idő . puttón fzemet - is 
meg-tapodtatnak, és kádakra ofztván 50. 
hordó Muílot töltenek. Némellyek minden 
puttonra eg’y hordót f^abnak, A’ Miskókzi

A ’ B o k- k é s z í t é s r  Őr. 107
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Boros-gazdák rend-fzerint három puttonra 
töltenek eg*y hordót. Láttam eg’y Gazdát, 
a’ ki mindég a’ Hegyallyján vett Muílot, 
és aiá Miskóltzi, három puttón afTzut tapod
tatván , borait rendfzerint Hegyaílyjaj borok 
helyett adra-el.

Minekutánna a’ tapodott AfTzú - ízólo 
téfztára a* Muílok fel - hányatnak , a’ két 
Matériát kádakban, 2 — 3. napig gyakran 
meg-kavargatják; Mikor a’ Muíl törkölyét 
fef-veti: ideje van az el-fzürésnek. Hogy te
hát a’ keserűséget tsináló Magokat, és a’ 
Bor-fzínét kétségefsé tévő Szóló-hajakat kü
lön válaífzák a’ zavaros, és törkölyos AíTzu- 
fzőlö Muílor zsákon-tapodják által, 7s el- 
fzíirik. E’ neveztetik AfTzú- fzőío bornak. 
A* mi a’ zsákban marad, fajtóba tefzik. ki
nyomják, és mivel ez mindég alá - valóbb a’ 
tapofott Mu fin ál eg’yüvé nem töltik, és 
M ásláznak  nevezik. Közönséges ugyan a* 
Helgyallyján azt nevezik Máslásnak , mikor 
minden eg’y puttonra eg’y hordót töltenek, 
’s bornak fzürik.

Azokat a’ máslásokat, vagy AjfzéTzo- 
lo borokat mindég jobbaknak tapafztaltam, 
a’ mellyeket az Uraságok kéfzíttetnek. Oka 
e’ lehet 1. Mert Szolejik a’ leg-nemefebb he
gyeken vágynak. 2. Távol lakván, későb
ben érkeznek Szüretre. 3. Jó Bor-házakat 
tartanak a’ §. 43. 10-dik Nro. ki-tett hibá
kon kivel, a’ mellyekben tartják Ujj-efzten- 
deig, ’s rovább-is a’ máslásos hordókat, és

io3 II. R. A’ R o r - T s i n í l ,
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fgy a’ meg-forrás mint meleg-helyeken’ fe- 
befebb, és rövidebb.

§. 4 8 *

Emlékezetet érdemel még a’ Campa* 
oiai fél-forrású bor. Ha ki mi nálunk azt 
akarná kéfzíteni: ezeket tartsa-meg.

1. Az a’ leg -jobb bor, a ’ melly úgy 
pezseg §. 36. mint a’ Ser, és valami ollyan 
ereje van , a’ melly az inatskákar nagyon in- 
gerli. Ez ollyan bor , a’ mellynek forrása 
félben fzakalztott azzal, hogy Buteíliákra 
töltetett által, minek előtte a’ forrást el-vé- v 
gezte vólna. Erre való nézve, valamikor 
a’ Butellia ki-nyittatik, mindjárt forráshoz 
kezd.

2. A’ Campanini hegyeken nagyobbá- 
ra Veres-borok teremnek: mert úgy tapaíz- 
taltatott, hogy a’ Fekete-fzolők mindég le
vesebbek, mint a’ fejérek. És ezen Fekete- 
Szőlőkből kéfzül a’ Campaniai bor, a’ melly 
fejér.

3. Vagy mindég ködös, bizonyos idő
ben ízednek, vagy ha e’ nints, reggel míg 
a’ harmat fel nem Száll, és ellve, mikor a’ 
gerízdek újjra lutskqsok. Száraz időben azért 
nem Szednek, mert a’ SzŐlÖ-haja meg-fefte- 
né a’ Muflot, a’ mit éppen nem akarnak.

4- A9 Szedésben úgy vigyáznak, hogy 
tsak eg’y Szem-is meg ne sérüljék, külöm- 
ben azt a’ gerízdrol le-metSzyén, más Szük
ségre hagyják.

A* B o r - k é s í t é s k Öl. 109
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5k egéfzlen ép, és harmatos íze* 
meket, vagy gerízdeket eg'yfzerre fajtóba 
vetik, és tsak igen gyengén nyomják. A5 
mi elŐfzór ki-foly igen fejér, és tifzta. A* 
mi másodízor fzivárog, már vereíses , és 
ezt amannál alább betsülik ’s F ogoly  f j e m 
nek nevezik ( l ’oeil de perdrix).

6. A’ fejér Muílot kádra töltik, forra
ld igazítják, és mikor leg-nagyobb forrás
ban van, hordókba erefztik tsökön. A’ hor
dókat bé-karikázzák keménnyen, és a’ ka* 
rikán felül tsak eg’y penna vaftagságni lyu- 
katskát fúrnak, a* mellyen a * Szefz ki-jo- 
hefsék; de bé femmi Levegő ne mehefsék.

7. A1 bé-karikázott hordókat mindjárt 
pintzébe erefzgetik, és azokat egéfz Télig, 
ott tartják. A’ Tél bé-kovetkezvén onnan 
fel-fzedík, és kívül hagyják egéfz Tavafzig, 
a’ mikor Butelliákra töltik, és egéfz Euró* 
pában fzéjjel-kiildözik.

$• 4 9 -

HaJfelcjuiß Uram a’ Szent földre tett 
átázása* le-írásában e? következendő módot 
javasolja azoknak, a’ kik valami igen ked* 
vés illatú bort akarnak kéfzíteni, hogy Ta* 
vafízal a’ Szóló virágját meg-fzedvén, ru* 
hátskában kötve , ereílzék a* Boros-hordó
ba. R o lle r  Uram ezt egynehányfzor fzeren* 
tsésen próbálta. A’ mód ez : meg-fzedik a* 
SzÖlŐ-virágot mindjárt, mihelyt ki-nyilik > 
meg-fzárajtják árnyékban porra törik, és a1
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következendő végre félre-tefzik. Mikor a3 
Mull: forr, ebből a’ Virágból eg’y kevefet, 
ruhátskában kötve a’ hordóba bé-erefztent k. 
Nints femmiféle fzer, a3 melly a3 Bornak 
kedvefebb, és ártatlanabb illatot adna mint 
ez. Szükséges azonban a3 forrás idején3 meg
várni, míg a3 Muíl hevefségét eg’y kevéísé 
már meg-tsendeíitette: mert külömben ez a’ 
vékony illat a’ ftbess zugás idején3 a3 ki
fejted ott Álló-levegővel el-repülne.

A3 Lipíiai lntell. Bl. 1781. pag. *3. A3 
Meifzneri Gazdálkodó Tárfaság3 Gyűlésé
ben, úgymond, a’ tapafztalásból jónak ta
láltatott, apró levelű Ba’salikomot ruháts
kában kötve a3 Sajtó-tsatornátskájára fíig- 
gefzteni. A3 Muíl magával ennek a3 Fűnek 
ízagát a3 hordóba - is úgy által-viízi, hogy 
annak kedves illatját eg’ynehány Efztendok 
múlva-is meg-leher érzeni.

A3 B o r - k e s z i t e s ä Öjl,
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III. S Z A K A S Z .

^  Boroknak E l - rakafókról y és Gondvi-  

felé fekvői.

G o n d o s - g a z d a  minekelotte a? 
Szüret cl - kozelgetne , már a’ Szüreti Edé- 
nyékről, a’ minémüek a’ Hordok, és Ká̂  
dák rendeléít tefzen. A’ mi Hordóink Tset* 
fából kéfzülnek közönségeién, minthogy 
Gefztenye fáink nintsenek, a’ mellyekból 
leg-derekabb hordókat kéfzitenek az Olafzok 
kiváltképpen. A’ Tserfa ugyan tartós, de 
valami igen keferü Gyanta van benne, a’ 
mellyet a’ víz igen nehezen, és foká áztat- 
ki. Ha ezeket jókor nem vágatjuk, és mind
járt a’ belőle hafogatott Dongát vízben hány
ván, eg’ynehány Holnapokig nem áztatjuk, 
a’ Fa-fzagot, vagy Gyantát, a’ mellyet a* 
Spiritus eg’yízerre feJ - olvafzt , borainkra 
áital-viffzük. Erre nézve mind az ó , mind 
az újj hordókat, jó idején ki-kéfzítsük.

Az újj - hordókat elsőben hideg vízzel 
jól ki-áztatván , meleg Sós vízzel meg-for- 
rozzuk. Ezt minekutánna a’ bé-fojtás alatt-is 
meg-hivült ki-Öntjük , és újjra forralt Mú
ltai által-járatjuk, a* mellyet a’ Szűréiig benn

§• 5 o-

hagyunk.
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hagyunk. Mi nálunk Dió fa levelet főznek* 
meg vízben, és a’ hordókat azzal forrózzák.

A \  régi hordók noha jobbak a’ bor-tar
tásra: mindazáltal minthogy ritkán vágynak 
valami ízag nélkül: elébb ne fzürjünk belé- 
jek , míg jól ki nem tifztítjuk. A’ bor-íe* 
prot, bor-követ fzorgalmatosan le kell olda
laikról vakarni : mert az Etzetefedést fegí- 
tik. A' kápoíztás , vagy akar mi büdös hor
dót jobb raeg-égetni, vagy valami házi fziik- 
ségre fordítani: merta’ büdös fzagot, hael- 
babonázzuk-is fzagos füvekkel, mikkel: de 
belolök íbha ugyan ki nem veíTzük. Ha tsak 
penéfz-fzag érzik rajtok , így meg-lehet iga
zítani , hogy beléjék eg’y ÖíTze-marok ol
tatlan mefzet vetek , reá forró vizet, bé-foj- 
totii, meg-hempergeteni, ha meg-hívül: ki
öblítem, ’s ismét Muíltal ki* forr ózom.

Mentül nagyobbak a’ hordók: annál
jobbaknak tartatnak. Híres a’ Heidelbergai 
999. Vedres nagy hordó. A’ Rajna mellyé- 
kiek azt tapafztalták, hogy a’ bor a’ nagy 
edényekben tsípŐfebb, erősebb, és gyoke- 
reíebb. A’ kitsinyekben gyengébb, Izelí- 
debb, és hamarább iható. Az-is bizonyos, 
hogy a’ nagy hordót nem kell annyit töltö
getni, mint az aprókar. Némellyek azt erős 
olajos veres-feftékkel meg-feűik. A’ melly- 
nek két hafzna van. Első az, hogy nem rot
had ollv hamar; második , a’ ki-párolgást 
bé fzorírja.

i i j

H
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Mikor hordóinkat már így el - kéfzU  
tettük, nints egyéb hátra, hanem hogy a* 
kádról a* forrást el-végezett bort beléjek 
ereífzük. Már §. 45. minden okokkal eg’yüts 
elÖl-adram azt, hogy a’ meg - forrott bort 
úgy,kell hordókra Szűrni, hogy az ereje, és 
az Alló-levegÖ ki ne repüljenek. A’ jó fic~  
ros*gazdák a3 Frantziáknál, ’s másutt-is Bi~ 
jal-bőrbol, vagy vasból fzivárványokat tsi- 
jnáltatnak, még pedig fokán oily hoífzúkat 9 
hogy a3 kádból egéfzlen a’ pintzében le-tett 
hordók fzajjába vezetik rajtok a’ bort. A* 
mellv fzorgalmatofság igen ditsétetes , és 
követést érdemlő, mert 1. Könnyebb eg’y 
Bijal-bÓr fzivárványt tsináltatni, mint minden 
Efztendőben egynéhány kortsolyáíbkat fi
zetni , hogy a’ tele hordókkal küszködjenek.
2 . A3 bornak a3 lelke benn marad, nem úgy 
mint a’ fazekakkal, vagy bojtárokkal való 
töltögetésben. Ez a’ fzivárvány így készítte
tik. A’ bÓr-tsÖnek a* vége a1 kád fzélihez 
akafztatik, és öfíze-köttetik eg3y egéfz a3 
kád3 fenekére le-éro bádog tsovel. A5 kád 
egéfzlen bé van tsinálva, és tsak annyi lyuk 
van rajta, a’ mellyen ez a’ bor-tsŐ Szorosan 
bé-fér, hogy mellette femmi Levegő k i, és 
be ne járhafsék. A3 kád fedelén való kis aj
tó két tfcóios lyukatskáján §. 43. Nro. 9. 
eg3y fúvónak a3 tsóje van bé-erefztve , és a5 
mellyéke a3 bor erejének bé-rekefztésére, 
ruhával, vagy tsepüve! bé-fekerve. Mikor a3
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bort folyatni akarják: eg’y Ember a’ kád 
mellett izíintelen fújtat a’ fúvóval, hogy a* 
bé-izorított Levegő a’ kádban levő bornak 
fzínét nyomván, azt a’ tsobe-is fel-tolja , a* 
mellyen egéfzlen a’ pintzébe le»menjék. A’ 
BÖr-rsÖnek azon a’ végin’ a’ melly a’ pintzé- 
ben van, eg’y tsap függ , a’ meílyet mind- 
annyifzor bé-lehet zárni, valamikor a’ fzi- 
várványt más hordónak a’ fzájjába vifzi a’ 
kortsolyás.

Az ekképpen meg-tÖltott hordók fzáj- 
jára mi nálunk Birs-almát, vagy mit fzok- 
tak a’ Gazdák tenni. De ez inkább arra va
ló , hogy a’ borba holmi gaz bé ne hulljék. 
E’ nem elég, hanem ollyan dugót fzükség 
kéfzíteni, a’ mellyet a’ ízükséghez képpeít 
mindég alább-alább lehefsék nyomni, hogy 
a’ bornak erejét a’ fzeflzel eg’yütt el-ne en
gedje repülni,

§• 5 2 -

A’ bor-tartó pintzéknek két kiváltkép
pen való végek van- 1. Hogy a’ bort a9 
romláílól meg-íarrsák. 2. Hogy azt ki-foz- 
yén ,apródonként meg-fzelídírsék. A’ bornak 
megbomlását a’ pintze úgy távoztatja-el, ha 
az a’ febes első forráfon’ által-efett bort nem 
engedi újjra meg újjra forrásba menni. Né- 
künk femmi efzközünk íints annak meg-aka- 
dályoztatására; hanem maga a* Terméfzet vi
fzi azt véghez. Mia’ ki-főzést, vagy fzelí* 
ditést fém tudjuk tokéletefségre vinni. Ez~i$

H *

A’ B orok’ L e -r a k a s . 05
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a’ Terméízet’ munkája , a’ mijénk tsak a* 
feguség, vagy az akadályok’ el-hárítása. Itt 
hát az egéíz dolog a’Levegőn áll, a’ melly 
hívesíthet, vagy főzhet. A } meleg levegő  
a’ forrást, ha mi nem vigyázunk, az Rtze- 
íesedésre , és Rothadásra álral-vifzi. A’ nrelly- 
böl ezt a’ következést tsináíják a’ Gazdák: 
Tehát a’ pintze annál jobb mentül hide
gebb. E’ nem igaz: mert a’ pintzéknek, a* 
mint mondánk, nem tsak az a7 végek, hogy 
a’ bort a’ rondáitól oltalmazzák-meg, a’ 
forrásnak a’ hideg által való meg-állírásával: 
hanem még az is, hogy a’ bort rsendesen 
ki-fozzék, és meg-fcelídíts'ék: mert küloni- 
ben mindég Ujj bort kellene inni. Az Ujj- 
bor kedvetlen vad, favanyú, és eg’ynéhány 
Eíztendokkel megyen arra az állapotra ,hog^ 
borzadás nélkül léhefsék nyelni.

E’ fzerint mentül tökéletefebben meg
felel a’ pimze ennek a’végnek : annál jobb. 
Ezen végnek el-érését a’ hideg nem hogy 
fegírené, de még akadályoztatja. A’ Termé- 
ízet a’ tsendes, és mértékletes meleget ren
delte arra, hogy a’ bor bátor az első tüzes 
forrást el-végezte-is, eg’ynéhány Efztendő- 
kig-is eízre-vehetetlenüi forték. A’ pintzé- 
nek tehát olíyannak kelletik lenni, a’ melly 
ezt a’ tsendes forrást meg ne akadályoztas
sa : mert egyedül ez az, a’ mi a’ bort mind 
jobbá-jobbá tsinálja.

* Hogy ez a’ meg-javulása a’ bornak, 
a’ tsendes forrásból fzármazik, meg-

nő II. R. iV B öíI ' T s j w á í ,
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tetízik abból; mert a’ Terméfzet, hogy 
a’ §. 42. elöl-ízámIáit réíztket oízve- 
köíse: a’ régi egyeledést el rontja az 
első tüzes forrás által a’ Bor-házban. 
Míg ez az első forrás tart: lehetetlen 
hogy a’ borban jó ÖfTze-elegyítés k&? 
fzíiljék. E’ nélkül pedig bor fém lefíz, 
hanem tsak akkor, mikor a’ zubogás 
meg fzünvén, oífy tsendes mozgás ma* 
rád a’ réízek közt, a’ mellyben azok 
eg’ymásc magokhoz húzhatják. ( aura- 
úíio mutua).

Ha a’ Muíl a’ pintzén kívül hagyatik : 
a’ Terméízet a’ forrást mind addig folytatja, 
míg az a’ leg-felsobb gráditsot, a’ Rothadáft 
el nem éri. Hogy tehát a’ Terméfzetnek ez 
az Önként való munkája meg-akadályoztas- 
sák: ügy keli a’ pintzét alkalmaztatni, hogy 
az a’ tüzes forrást ugyan el-Őlje , de a’ tsen- 
des, és úgy nevezett érzéketlent meg-ne 
fojtsa. Ez által a’ tsendes  ̂mozgás által álla
nak Öfzve apródonként újjonnan azok a’ ré- 
fzek, a’ melíyek a’ nagy meg-hevülés által 
egymáftól el-ízakadtak. Röviden ki mond
ván, az a’ jó pintze, a’ melly fe nem oílyan 
meleg , hogy a’ bort ujjra forrásra indítsa; 
fém nem olíy hideg, a’ melly a’ tsendes for
gást félben fzakafzfza.

$• 53.
Közönségesen ugyan már meg mondot

tuk mellyik a7 jó Pintze. De minthogy még
K 3

A’ B o r o k ’ E l-r a k á s .
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ísak annak tudása mellett, a’ Boros-gazda 
fokát hibázhatik: illő a’ pintzének különös 
minémüségtit egyenként meg-nevezni. II- 
lyenek azok

i* Ha valaki Lapájon’ ás pintzét, ollyan 
mélységre vigye azt tsak, hogy felüról által 
ne melegedhefsék. Igen méllyen hát nem 
fzükség ásni: mert a' bizonyos, hogy mi- 
nekutánna 5 — 6. Ölnyire le-m entem , ha 
mindjárt a’ fold közép pontjáig ások-is, fém 
nagyobb, fém kifsebb melegre, vagy hi
degre nem akadok. A’ Bányákban aJ lég
in é Ily ebbe kben-is eg’yforma aJ melegség, ki- 
vévén azoknak torkokat, a’ hová a* külső 
Levegő eg’yízerre bé-tsaphatván , a’ hideg , 
vagy melegséget változtatja. A’ Pár ifi tsil- 
lag-visgáló toronyban , vagy veremben fe
li ol nem nagyobb a’ meleg a’ Reaum ür Mê  
leg mérőjének: 10-dik gráditsánál. Ez a’ me
legség pedig a1 leg-jobb pintzékben-is így 
találtatik. A’ honnan hibás mind azoknak 
az állírások-is, a’ kik azt tartják, hogy men
tol méllyebb a* pinrze: annál melegebb-is. 
Hibáznak azok-is , a’ kik a’ hideget a’ mélly- 
ség fzerint, fzámfzerben nevekedni Ítélik. 
Hibáznak mondom mind ketten: mert hibás 
fzogelet kövön építik állításokat. Az elsők 
azért gondolkoznak így : mert azt hifzik , 
hogy a’ FŐld-gyomrának közép pontjában 
eleven tűz van ( Ignis Centrális ). Az utób
biak azért: mert abban az értelemben vágy
nak, hogy a’ Fold-közepe keményen Öíz- 
ve van fagyva. A’ Meleg-m érőnek a* ic-dik
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grádicson való változhatatlan nyugvása mind 
a* két vélekedést meg-hazudtol a.

2 . Az a’ jó pintze a'mondattak fzerint, 
a* mellyben a’ Meleg-mérő mindég a’ tize
dik gráditson marad : mert ezen felül már 
mindjárt a’ tüzes forrás kezdődik, alatta pe
dig az éfzre - vehetetlen mozgás - is meg- 
fzünik.

3. A* meleg az ajtókon*, és lélek-lyu« 
kákon fzokort bé rohanni. Ezekre lég-job
ban vígyázzék a* Gazda. Az ajtók, és lélek- 
lyukak fziikségesek a* pintzén azért, hogy 
ü  tifztátalan Levegő helyett tifzta, és friis 
fzellÓ botsáttafsék-bé. De mikor éppen ezt 
akarjuk bé-borsátani, a’ Meleget-is bé-fza- 
lafztjuk,' ha az ajtókat, és lyukakat nem 
jól alkalmaztattuk. Azokat úgy fzükség 
hagyni, hogy hátokkal Délnek feküdjenek, 
és fzájokkal ha tsak lehet, mindég Efzak- 
nak. Mentül kifsebbek: annál kevefebb külső 
Levegő rohanhat-bé rajtok. De minthogy 
aPintzében a* Levegőnek ollyan mozgás
ban kell tartatni, hogy az a* Pintzén kerefz- 
tül-mehefsék: Lélek-lyukat két felől fzükség 
hagyni.

4. Ha a* Levegő, a* Meleg-mérőt a* 10, 
gráditsnál fellyebb emeli, a* melly Nyárban 
rend fzerint meg-fzokott esni: a * Lélek-lyu- 
kakat bé-kell zárni. A* jó Boros-Gazdák 
az Ajtók ki *s bé-tevéfekkel így tsielekefznek 
ho«*y mihelyt az idő melegfzik, azokat be
zárják, és nem elébb, hanem Őffzel nyk- 
ják-ki; egéfzTélenn ismét, valamíg kemény
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fagyok tartanak, zárva tarrák. A* lélek lyu* 
kakkal hasonló módon bánnak.

5. A’ lélek lyukakat tifzta matériával 
kell bé-dugni, nem ganajjal bé rakni, a9 
mint fokán tselekeíznek: mert a’ ganaj a9 
belső Levegőt meg-dohosítja. A* bor pedig 
a’ Levegőből könnyen roífz fzagot ízokott 
kapni.

6. Által-bághatatlan Törvénynek tartsa 
minden pintzét ásató Gazda, hogy a5 bor» 
.tartó pintzék előtt pitvart hagyafsék. Ezt 
mindég zárva tartsa. A’ pintze torkán - is 
azonban ajtónak fziikség lenn? azért, hogy 
az alatt míg a’ Gazda, vagy Kulrsár a’ pit
var ajtaján bé-niegyen : a5 bé-rchanó hideg, 
vagy meleg Levegő a* belső a|tóba meg-üt
közzék. A ’ Kulrsár maga után a’ pitvár aj
tót nyomon bé-tegye. Hanem gyertyával 
menvén próbát tegyék, hogy a’ belső ajtó 
ki-nyitásával magát meg ne Ölje. Ugyan-i$ 
a* pintzékben nem tsak ollyankor ízokott 
a’halálos Levegő meg-gyülni, mikor a’Muft 
heves forrásban vagyon : hanem egyébkor- 
is fzokotta’ Főidből valami KŐ-fzén ízag ki- 
f  jtődni. E’ fzmrúgy megöli az Embert, 
mint a’ Bor’ fzefzi. Tehát a’ gyertya lángja 
illyenkor a’ próba kő, a’ mellyet elsőbb a* 
fzömöldók fához tartván és onnan alább-alább 
vívén, annak vagy el-alvásából, vagy igen 
homályos lángjából meg-tud;a a’ hé-meno , 
a’ Levegőnek vefzedelmes voltát; és illyen- 
kor inkább az ajtót nyitva hagyja , ’s mi-
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nekutánna a’ roíTz gőz meg-ritkúlt, menjek

* Ez a’ Levegü nem eg’y a' már emlege- 
tet Alló-levegÖvel, a’ melly a’közönsé
ges Levegőnél nehezebb. E’ pedig kön
nyebb, és mindég felül-libeg (a ’ Ter- 
méfzet Tudományjában Gyúladó-leve- 
gonek , (aér phlogifticatus) nevezik ). 
Mellyre nézve ha a’ Kultsár a’ pintze 
közepén valami íojródást, vagy ízédü- 
lést érez: hajólfék-le a’ fóld-ídé, vagy 
hafon máíTzék-ki. Alól a’ Levegő jobb.

7. Ka a’ pintze igen fzáraz, nem jónak 
a’ jele: mert illyenkor a’ külső Levegőnek 
nagy a5 kerefzt'űl-íolyáfa. De az igen ned
ves pintze fém jó : mert az abroncsok ha
mar pattogzanak a* hordókról, és fok hor
dó bort el-folyatnak, tsak eg’y óra alatt-is. 
Más az, hogy a’ fok nedveíségtól a’ bor-is 
meg-romlik. Mindazáltal inkább fzárazat vá- 
lafzfzunk mint vizest. A’ fzárazon maga a* 
Terméfzet fzokott fegíreni. Ugyan-is a’ kö
zönséges Levegő mindég telíyés igen apró 
réfzekre oíztott víz-golyóbiskákkal. A ’ mel- 
lyeket a’ hideg tellek meg-sűrűit vén eg’y- 
fzeriben alá - tafzítanak (praecipitant) Ezt 
tsak eg’y hideg Almánnis meg-Iehet próbál
ni, ha melegebb Levegőre teífzük által, mint 
â  mitsodásban eddig volt. Az Alma meg
verejtékezik : de a’ verejték a’ mint közön- 
ségefen tartják, koránt sem az Almából üti-
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ki magát , hanem mint hideg teil, a’ Leve» 
góbén úfzkáló víz-golyóbiskákat tafzítja-alá, 
így  a’ pintzében-is a' Meleg-mérőnek io. 
graditsáig lévén a’ teftek melegek , mihelyt 
magoknál melegebb telibe ( a’ minémü a? 
nyári Levegő) ütköznek:meg«verejtékeznek. 
Télben pedig a’ kívelrol bé-rohanó hideg le
vegő tafzítja alá a1 pinízében lévő, melegebb 
Levegőből a’ víz-golyóbiskákat. Es így nem 
lehet fém Télben fém Nyárban félni, hogy 
ay pintze igen fzáraz legyek. Ha igen nedves: 
itt a’ Terméfzet a’ fegítséget mi tőlünk vár- 
ja. Eg’yetlen-eg’y eízkoz van, a’ mivel fe- 
gíthenink t. i. ha a’ Levegőnek a1 kerefztül- 
fúvásra útat nyitunk. Sokfzor tsak azzal, 
hogy a’ léíek-lyukakat ki-nyitjuk, tzélunkat 
el nem érjük. * A* Levegő meg nem indul. 
E g’y Boros-gazdánál ezt láttam, hogy leg
belső piszéjéből, a’ hol AfTzú-fzolős általag- 
jait tartorta, a’ pintze óldalán egéfz a’ Bor
házban lévő Tüzelőig , vas-pléhbol, kürtő 
volt ki-hozva. A’ Terméfzet Tudományja 
ezt a’ mefterséget igen jónak találja: mert 
a* kandallóban való tűz , a’ hová a7 kürtő 
bé volt erefztve, a’ mint mondám , az ott 
találtató Levegőt meg-ritkítván , a’ p iszé
ben való hidegebb, és sűrűbb Levegőnek 
utat nyitott. A’ melíy mindég oda fzokott 
rohanni, a’ hol a7 Levegő ritkább. Ezen’ az 
okon támadhat fzél-is eg’yedül.

8. Ezek fzerint a7 Meleg-mérő a’ Boros
gazdáknak meg-betsülhetetlen portéka. Erre 
síézve »em-is lehet érette eg’y két forintot

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Ä’ B o a o j t ’ L e - r a k Í s, i 2%

fajnállani. Leg-jobb Őket közép helyen’ a’ 
pintzében: mint az órát fel-függefzteni, ^ a’ 
meleget vagy hideget annak 10-dik gráditsán’ 
tartani egéiz Efztendokon’ kereíztül. A > hol 
a’ pintze jól van ásva, ’s jól van el-kéfzítve : 
maga a’ Terméfzet a’ Meleg-mérő. A’ ház 
alatt való pintzékben nagy hafznát lehet ven
n i, ha amott nem fzükséges-is.

Azt mondják mindezekre fok Gazdák — 
Hafzontalan itt minden meíterség : mert a" 
bornak némelly teltekkel köz-ügye (Sym 
pathia) lévén, akar meilv gráditson álíjék 
a’ Meleg - mérőben a’ kenyeso, forrásnak 
indúl. így magunk látjuk , hogy a’ leg-tífz- 
tább borok-is meg-za varosodnak, elsőben 
kökény virágra, máfodízor fzőlő-virágra, 
harmadfzor mikor a’ Szólo-érik,

Erre azt mondom , hogy ez nem minden
ütt igaz. En magam-is láttam reá példát. 
De tegyük - fe l, hogy mindenütt így van ; 
még fém leífz az igaz, hogy ezt a’ meg-za- 
varodást, vagy forrást a’ kökény, ’s SzŐiŐ- 
virággal való közügy okozná. Hát mitsoda ? 
Bizonyofan’ az , hogy a’ pintze nem az elő
adott Jegyzéfek fzerint igazgattatván , a‘ 
külső Levegő a* melly illyenkor érezhető
képpen meg-melegfzik, rohan-bé a’ pintsé- 
be, ’s az okozza a* forrást. A5 ki nem 
fzeret gondolkozni, vigyázzák arra az idő
re, a? mikor a’ kökény, ’s Szőlő virít, an
nyival inkább mikor érik, és nézze körút 
p im z é jé t: el-hifzi a’ mit mondok.
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124 II. R. A* Bör-Tsi nI i*

§• 5 4 *

A* jó bort kedveílo Gazd&k a’ bort ab» 
bán az edényben, a1 mellybe leg-eloí'zör 
fzürík, meg nem hagyják, hanem leg-alább* 
is háromízor feprejéröl le fzedvén más tií’z* 
ta hordókba áltaberefztik. A’ Németek ezt 
így nevezik; ( den fV ein  ab/iechen) A’ Ma
gyarok mihelyt által-fogják látni, melly fo
kát hafználjék a’ bort feprő nélkül tartani , 
bizonyofan’ nevet-is fognak tseíekedetekock 
találni. Addig mi bé-énük ezzel, ha így ne
vezzük, &\in bort tú n á ln i, A’ Borfod-vár- 
megeiek noha a’ bornak minden jóságát a9 
feprön építik, mint máfok; gyakran rsináf- 
nak Szín-bort, és így mondják-ki: a’ bort 
le-ízedni, az az, a5 feprorol. Lehet a’ mint 
tetfzik ezt, Szín-bor rsinálásnak, vagy le
szedésnek nevezni. A’ dolog mind eg’yre 
megyen.

A’ le-fzedésnek három nevezetes végei- 
vágynak, x. A’ bor-konek külon-válafztása, 
a’ melly a’ bort végtére-is a’ Meg-etzetefe- 
désre vinné. t. Hogy a’ bor tifztá b b , vi- 
lágofsabb, és fzebb fzínü legyék. 3. Hogy 
a’ feprőtol meg-fzabadíttafsék, a’ melly a* 
bornak valóságos PeftiíTe.

Ennek á’ le-fzedésnek a’ Boros-gazdák 
kózonségefen mind ellenségei. A* melly 
még tsak tűrhető; de bezzeg ha a’ Javasó- 
lóra-is meg-találnak haragudni! Azt mond
ják , hogy a* bort a’ fepro tefzi jóvá, és 
abból veíz magának napról napra újj ereit.
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Állításokat pedig azzal erősítik. 1. Ha 
a'5 jó Efztendóben termett bort a’ Gazda le- 
iíTza , és a’ feprejére roíTz bort tóit: az at
tól tsudálkozásra méltóképpen meg - javul. 
( Ezt én magam fém tagadom : mert tapasz
taltam ) 2. Ha a’ bornak fepreje nints ; meg- 
etzetesedik, és a’ fzínét elvefzíri. Ez-is igaz , 
magam próbáltam.

A’ dolgot itt nem lehet tagadni. De va
lamint a’ roíTz bornak meg-javúlásár a’ Se
prőnek : úgy a’ meg-etzetesedést-is annak 
nem léteiének nem lehet tulajdonítani , a’ 
mint majd mindjárt meg-fog-tetfzeni, mi- 
nekutánna a’ Seprőnek minden hibájit fel fe
dezem.

1. A’ Seprő nem egyéb, hanem ollyan 
haszontalan réSzek, a’ mellyeka’ borral öfz- 
ve nem eg’yeledhetvén , apródonként az 
edény-fenekére le-ülepedtek.

a. Semmi ollyan jóság nints benne, a’ 
mitől a’ bor meg-javulhatna : és hogy nints, 
meg-tetfzik onnan, hogy ha valaki az újj- 
bor alól a’ Seprőt ki véven, ’s Lombikba te- 
Szí : tsak eg’y hörp Egett-bort Sem húzhat- 
ki belőle, a’ melly a’ bor jóságának tsupa 
próba-köve volna. És így a’ nem igaz, hogy 
a’ bor a’ Seprőből magának ottan-ottan ujj 
erőt vefzen,

3. Nem tsak haSzontalan, és jóság nél
kül való; hanem még ártalmas-is : mert a). 
A ’ forrás okozásra, vagy kováfzosodásra 
felette hajlandó. Ezt azzal bizonyítom: mert 
a’ Kenyér-sütőktől magam láttam ? Komló 3

A* B o r o k ’ E l - r a k As. 125
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vagy Kováfz-téfzra helyett vele párt fsinálnfc
b). Ha a7 hordó tsak kevefet meg-mozdúl- 
isr az egéíz bort meg-zavarja. Sőt tsak ha 
fzekér megyen-is a' pintze felett, ugyan ezt 
tsinálja. t). A 7 bornak erejét, vagy spiritus* 
sár magába fzívja. Ezt magok feni tagadják 
a’ Gazdák : mert érzik, sót meg-esmérik ha 
más kínálja-is őket, hogy ez , vagy amaz 
bor, már a’ fepreje felé van , és közönsé
gesen roíTzabbnak tartják , mint a7 tele* 
vagy félen való bort. Már pedig ha a’ fepro 
a7 bort javítaná, bizonyos hogy azt javíta- 
ná-meg,a’ melíya’ feprohöz leg-közelebb van. 
Ezt pedig nem tseíekfzi: mert a7 tele hor
dónak a7 teteje , noha gyenge mindég az el
repült Spiritus miatt, nálánál jobb. A7 köze« 
pe pedig leg-jobb : A7 mi a7 feprohöz ko* 
zei van, nagyon vad-favanyú az alá-fzállott 
Bor-kőről.

Már abból, hogy a7 Bor a7 Seprőhöz 
közel, favanyu és erőtelen , világos az i„ 
Hogy a7 Seprő ízívta magába annak jósá
gát , annyival inkább, hogy 2. A’ régi Se
prőből Égett-Bort-is lehet ki-húzni, Hol vette 
magát benne ez a7 Spiritus ? Ujjonnan nem te
remhetett : mert azt tsak V  leg-elso tüzes? 
forrás kéfzíti. De a7 Pintzében való bor illy 
febes-forrásba nem megyen, vagy ha me
gyen, azt-is el-vefzíti, a7 mivel eadig birt; 
és hanem , nem-is kéfzíj ujjat: mert az  
Etzetefefdésre megyen által. Az Etzetbóí 
pedig Egert-bort ízint úgy nem lehet ki
húzni , mint a7 Múltból. Eleitől fogva feni
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vélt benne: mert, a’ mint mondánk, az 
Újj-bor alól ki - fzedett Seprőből, fém mi 
Spiritpft fém lehet ki-húzni. Es így , mint
hogy moft már van benne: tsalhatatíanui a3 
Borból fzívra magába. Melly fzerint a* Bor
nak a’ Seprő ártalmas.

Ezek így lévén, magok a’ Gazdák meg
felelhetnek magoknak a’ fellyebb említett 
két Ellen-vetéfekre.t. i. Haa’jó Bor Sepre- 
jére roíTzabbat töltenek: az a’Seprőtől m e g 
javul. Meg az igaz, de nem a’ Seprőtől , 
hanem attól a’ Spiriruítól, a’ mit az első 
Borból eMopott. Arra pedig , hogy az a’ Bor 
Seprő nélkül Etzetet kap, azt mondjuk : 
Ha benne Seprő maradt, igen is, a’ mint 
Nro 3. az a )  betű alatt meg-mutattuk. De 
ha a’ Bort annyifzor, és úgy le-fzédjük Se* 
prejérol, míg minden Kováí’z külön marad.: 
íbha fém fog meg-etzedefedni.

§• 55-

Meg-mutatván hát a’ Seprőnek nem tsak 
hafzontalan , de még ártalmas vóltát-is, ’s 
eg’yfzersmind a’ Le-fzedésnek §. 54. Nris
1. 2. 3. nevezetes három hafznát, és v é g é t  
ki-fejezvén: által-megyek a’ Le-fzedésben 
való rendtartáfokra.

1. Szabad tetfzésén’ áll a’ Boros-Gaz
dának a’ Szín-bort Hordókra, vagy butél- 
liákra fzedni. Azonban minthogy aJ Bor §. 
45. a’ fzabad, és gyakor ízürtsólgenéífet 
erejét ? és friűeló minémüséger el-veíziti: a*

A’ B o ro k ’ L e *s z e d é s , 127
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bornak leszedésében leg-jobb a’ §. 51. di
csért Szivárvány (a5 Miskóítziak így neve* 
zik U ’ Siphót)a’ meliy tsak eg’y viíiza-for- 
dúlt i  formára görbített kopott Fuska-tsobŐI 
ízokott többnyire állani.)

2. Minthogy a’ Bornak felsői réízébcl 
a’ Spiritus elrepült: a’ Le-fzedés alkalma* 
tofságával a? felső 3 — 6. ittzét Lopóva! 
elébb le-vévén, más hafzonra kell fordítani. 
Nem külomben a’ SeprŐnn-is ugyan annyit 
rajta hagyni, minthogy az §. 54. Nro. 3» 
lit. b) eróttlen-is, vad-íavanyú-is.

3. Ha az Idd meleg: nem ranátsos a? 
Szin-bort ie-fzedni. Mellyre nézve már Mar- 
tiusban egyfzer le fzedik az ujj Bort Sepre« 
jérol. Mikor Szelek járnak: a’ Bor zavaros 
ízokott lenni. A’ ki hamar tifzta Ujj-bort 
akar inni : nem tsak Januariusban , Februar, 
vagy Martiusban, de mindjárt akkor le-ve- 
fzi elsőbben, mikor az első tüzes Forrásnak 
vége lévén, a’ bor négy-ut Hét alatt meg- 
iilepedett.

4. A y Frantzia Borokat még máfodik 
Efztendős korokban-is le-fzedik. De a’ Raj
na mellyéki Borokról azt mondja a’ Rhein- 
gaui Bor * tsindlásnak ír ó j a : Többnyire a9 
Rajnai Borokat a’ harmadik Le*fzedés urán, 
fok efztendókig el-lehet jó állapotban tar
tani. Ott a’ Szín-bort elsőbben 1  avaífzal, a9 
Szölo-virágzás előtt, máfodfzor Oélobernek 
vége felé , harmadfzor EfztendÖ , vagy 
kér Efztendő múlva,* ugyan ezen meg-ne- 
vezett valamellyik idd-táilybán. De a’ R ü -

, r dersheimi
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éérsh eim iHegyen’ termett, sőt aharmi kövér 
Bort-is jobb elófzör mindjárt Gyertya-fzen- 
telo B. AíTzonykor, máfodfzor kevéííel a9 
SzÓiŐ-virág előtt, harmadfzor September- 
ben. Ezentol minden Eíztendöben eg’yfzer 
mind addig le • fzedni, mig laíTan laffan tő- 
kéletefen meg*hikkad.

5. A9 leg -első Le-fzedéskor, a’ Bor- 
SeprŐt eg’y különös edénybe rakásra tólt- 
vén, azt a9 mi felül meg-hikkadt újjra le- 
vefzik, és a9 többi Borokkal Öfzfze-tólíik* 
Jobb volna mindazáltal azt , valami ‘ más 
házi Szükségre fordítani. A’ még-is alól ma
radt törköly vagy Seprőt, mint a’ mellybóí 
a’ leg - jobb bor vétetik - k i, zsákodban 
tapodtatják , vagy fajtóltatják-ki. Ez a’ fe- 
próbol ki-nyomott bor elófzör kedvetlen ízű. 
De azt magától le-vetkezi , minekutánna 
eg’ynehányízor ez-is le-fzedetett A9 Rhein- 
gaui Boros-gazdák ezzel a’ Seprőből nyo
mott borral könnyű, és ritka boraikat na
gyon meg-javítják.

6. Ha a’ valóságos jó Bor elegendő ví- 
gyázáfsal hárömfzor le-vétetett feprojérőí, 
?s bé-karikáztatott .* fok EfztendŐkig el-áií 
minden töltelék nélkül , ha rsak a’ hordó 
lyukat vagy hibát nem kap. De ha az illyea 
le-fojtott hordónak tsak eg’yfzer fel-vefzi-is 
a9 Gazda a9 fzájját; és bele frifs Levegőt bo
csátott ; a9 bort azonnal le kell venni, és más 
edénybe tölteni: mert kűlomben mihelyt ízéi 
támad, meg-zavarosodik*

A* B orok’ L e - s z e d e s . 129
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7* A7 lefzédésben a7 Bornak erőségéi 
re , és gyengeségére tekintetnek kell lenni. 
A7 külÖmbozÓ terméfzetü Borokkal külom- 
bozö képpen - rs fzükseg bánni. A7 Bor a’ 
gyakor Ie-ízedéfsel kedvefebb leíTz ugyan , 
de mindég gyengébb-is. Mentül régibb tehát 
a7 bor : annál ritkábban lehet le-venni. A’ ve
res-bor végtére meg-fzokott egéfzlen fejé- 
redni.

8. A’ büdós-kövel való fűílolést minden 
le-vevéskor jónak tartják fok Gazdák. As 
mellyról a’ következendő. §.

$• 56.

Hogy a’ Bor tartós legyék , és meg ne 
avafodjék (a7 penéfzt, vagy avafságot mi- 
nálunk, így mondják-ki a’ Gazdák — virá
gos-bor, vagy meg-virágofodott ) : azonn 
kelletik igyekezni, hogy annak olajos gyú- 
ladható ereje, vagy SpirituíTa el ne repüljék. 
Erre nézve büdös - kövei: gyújtanak vagy a* 
hordóban benn, vagy annak fzájjában, hogy 
az, az el-repült Spiritust helyre pótolja, a’ 
borral való Öfzve-elegyedéfe által. A’ büdös- 
ko még ezen kívül a’ borban bé-rekedt, vagy 
a7 hordóban Bé-fzoríttatott Levegőnek fefzes- 
ségét ( Elaílicitas) isel-vefzi, és ez által a7 
forrást meg-hátráltatja, ha a7 füítólés után 
a7 hordó mindjárt le-fojtarik.

Ezt a7 Büdös-kovel-való fűílöléíl fokán 
vefzedelmesnek találták; azért mert a7 füs
tölt Bor kemény Fö-fájáfokar okoz. Az

1-30 II. R. A* B o r - T sináü.
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igaz, hogy e’ gyakran úgy tapafztaltatik. 
De nem a’ Büdos-ko füft annak ay Fájda
lomnak a’ ízerzo oka; hanem az, hogy az 
Emberek rofzfzúl, az az igen bő * mérték
ben fiiftolnek vele.

* Én réfzemrol a’ módjával való Füílö- 
lésnek femmi ártalmas voltát nem lát
hatom. R o \ier  Uram pedig, a’ ki fok 
EfztendŐktol fogva , mindég fiiílölni 
fzokta borait, azt még jónak-is tapafz- 
talta. TVintcrl J ó 's e f  Uram, a’ Peíli 
Királyi Fő-Oskolában á’ Chemiának fá
radhatatlan Tanítója meg-érdemli, hogy 
ebben a5; Dologban meg - hallgattafsék. 
Ez az Ur, Chémiai Tanításban, és 
próbáiban , a’ mellyeket én magam jár
tam, hallgattam, ’s fel-jegyzettem, azc 
mondja: Minden,Savanyúnak (Acidum) 
van valami különös Levegője. ,f A’ Gá- 
S5 lirz-kö Savanyúban (Acidum Vitrioli) 
5, BüdÖs-ko Levegő van (aér hepati- 

cus) , a’ melly a’ Meleg-ferdókben-is 
5, közönséges. A’ Budaiakban ugyani 
5, kevés találtatik ; de a’ Bádi, és A- 
s, quisgrani ferdokbó! bőven lehet ki- 
5, fzedni. Ha ebben a’ Búdös-kŐ Leve
ti góbén Gyertyát tartunk: az el-alfzik 
n mint meg tetfzik a9 Hordók’ füíto- 
„ lésében. De ha valami más ollyan 
„ teft botsáttatik bele, a? mellyet ma
sa gához nem vefzen, mint a’ mitso- 

dás a’ Tifzta-Levegő (aér purus)
I *

A* B o r o k ’ L e -s z e d é s . iji
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,, fel-lobbanván, nagyot pukkan. A* 
pukkanás után* az Edényben büdös» 

„ követ találunk. És így a’ Tifzta - Le- 
„ vego, és GálitzkŐ Savanyú, Büdös- 
j, kővé válnak. A’ Büdös-köbei ismét 
„ GálitzkÓ-Savanyút, és Tifzta-Leve- 
„ gót lehet ki-húzni. De minthogy an
nak ki-húzáía módja a’ Chemiára tar
tozik, nem a’ Gazdaságra : el-halgatom, 
és a’ mondatfákból azt mutatom-meg , 
hogy a’ Büdös-kövei való fuítölés nem 
lehet ártalmas.

A’ kik rongyot vagy Büdos-koben már
tott Xanótzot gyújíanak-meg; ’s úgy füílö- 
lik a’ Hordót: bizonnyos hogy kárt tefznek: 
mert míg a’ Büdös-kó ég: el-rsepeg dara
bokban. A ’ Büdös-követ a’ Bor fel-olvalzt- 
ván , magába vefzi. A ’ ki az iliyen Büdös
köves bort meg-iíTza, nagyon’ meg hévül, 
és FŐ-fájáíl kap. De a’ ki úgy fűítöli bo
rait, hogy a’ Büdös-követ bé-nem-tsepegre- 
ti, hanem a’ tűz által, tsak a’ nevezett ré- 
fzekre ofztja, a’ minémüek a’ Gálitzké-Sa- 
vanyú és Tifzta - Levegő, fém mi kart fein 
tsinal, set hafznál, ha azok a’ réfzek a’ Bor
ral ofzve-egyelednek. Ugyan-is a’ GálitzkcK 
Savanyúnak Sógorsága lévén a’ Borban 
űfzkáló földdel és Méíízel, ezeket magához 
kaptsolja, és le-fzáll velek együtt a’ hordó’ 
fenekére, Selenites-formában. A’ Tifzta-Le- 
vego pedig? a’ melly a’ Büdös-kőnek ma* 
födik réfze, nem hogy ártana az egébég-
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íiek, sót egyenefen az az , a’ mi által élünk 
és bár a’ közönséges Levegőből külön tud
nánk állítani böv-mértékben, Tudom hogy 
fok ‘Melíy - fzorúlásban kínlódókat, és gőz
ben meg - fúladtakat h e l y r e  állítanánk 
általa.

Ezek fzerint már, nem a’ füftÖléft kár
hoztatom, hanem a* vele-élésnek módját 
adom eg’ynéhány Jegyzéfekben elől,

t. Az ujj, vizes, és vad, vagy fava- 
rtyűságra hajlandó Borokat bővebben fzük- 
ségfüílőlni, mintázó,  édes, és igen sűrű 
Borokat: mert ezeket tsak azzal-is mcg-le- 
het orvofolni, ha őket a’ Pintzébói me
legre ki-hozván, ujj Forrásra indítjuk. Mi
kor a’ Borokat harmadfzor SeprejekrŐl le- 
fzedjük, és mindjárt meg-akarjuk innya, 
a’ ftiílolés után’ a’ Bor, eg’y darabig fojtós 
fzokqtt lenni.

2. Még a’ Veres-bort is meg lehet fii* 
ftolni a’ nélkül, hogy az, rubint fzínér 
le-vetkezze. R ö \ie r  Uram , a’ mint mondám 
mind Fejér, mind Veres-borait régtől fogva 
kár nélkül füílöli.

3. Nem tsak akkor lehet a’ Borokat 
meg-fiáflölni. mikor le-akarjuk SeprejekrŐl 
fzedni: hanem akkor-is, mikor le - vannak 
véve. Az üres hordókat, a’ meiíyekbe akar
juk a’ Szín-bort botsátani, elébb tifzta Víz
zel jól ki-kell öblongetni, és ofztán úgy ki- 
füflolni tifztított Büdös-kővel. Azt így fzok- 
tuk meg-tifztírani , hogy tifzta edényben, 
«leven fzénre tévén, meg-olvafztjuk kétfzer-
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háromfzor, és minden meg-olvadás után a* 
tűzről íe-vévén, tifzta vízzel meg'óltjuk. 
Mikor vele fiiíloíni akarunk, ismét meg-oL 
vafztjuk, és Mogyorófa vékony forgátso- 
kat , vagy fonalat mártunk bele. A’ méllyé* 
két meg-gyűjtván, vagy tsak a’ hordó’ fzá- 
jához kozcl-tartunk, vagy ollyan edényken 
erefztünk-bé a’ hordóba, a’ mellyekrc 1 a’ Bű- 
dös-ko, vagy tsak a’ Kin-gyertya’ hamva 
fém tsepegher-le.

4. Meg - lehet a’ Borokat kódolás néí- 
küHs esmerni, ha nagyon’ vagynak-e meg* 
füftölve, vagy nem azzal, ha a5 Borból egy 
tállal ki-vévén, friss Tyúk-tojáít borsátunk- 
bele. Ha fok a’ Borban a’ BiidÖs-ko: a’ To
jás-haj megfeketedik. És így a’ fok Büdös
követ ki-is lehet a’ Tojás-hajjal fzedni. U- 
gyan az Ezüftöt-is meg-feketíti , mint a* 
Tojás-hajat.

Láttam Bor-ivó-Emberektol, hogy te
nyerekre eg’y kevefet toltvén, máhk te- 
nyerrekkel öfzve tsapták, ’s ha kezeken? 
valami fehérség maradott, azt mondották, 
hogy a’ Bor mefzes. E’ nem Méfz, hanem 
Büdos-kö, és jele, hogy a’ Bor nem jó! 
van füítolve*

§• 5 7«

Mindezek után’ már következik, hogy 
a* jó Bornak minémüségeit rövideden el<> 
fzámláljuk: mert az a’ közönséges Esmér- 
fetó-jel 9 melly fzerint azt tartjuk leg-jobb*

134 I I .  R .  A *  B o R - T s i N l r l ^
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inak, a’ mellyik leg -könnyebb nem igái 
eg’y áltáljában. T. M itterpa ch er Uram a* ta- 
paíztalásból fzólván azt mondja, hogy a’ 
Tokaji-bor, az Európai Borok közt leg-ne- 
heaebb. Mellyre nézve, ha a’ Könnyűség, 
a5 Jóságnak bizonyos jele; a’ Tokaji-bor
nak leg-roíTzabbnak kellene lenni. A’ mmi
lyet fenkiffem hifzen-el. Ez okra nézve a’ 
nevezett Ur azt a' közönséges régulát úgy 
magyarázza, hogy eg’y-féle Borok között, 
a’ mellyik leg-könnyebb; leg-jobb. p. o. ha 
a’ Tokaji bort, más Tokajival együvé ve
ted ; a’ mellyik a’ kettő közzül könnyebb, 
az a’ jobb-is. Ezek hát eg’yütt véve a’ Jó
ságnak jelei; és ezen’ jelek, mentül együt- 
teb találtatnak valamellyik Borban: annál 
jobbnak lehet tartani.

1. A’ jó bornak tifztának, és által-lát- 
fzónak keli lenni. A’ tifztaság és által-lát- 
fzás azt mutatja, hogy a’ Bor egyenlő ré
gekből áll, és mind az , a’ mi nem B or, 
külön van válafztva. A’ Bor mihelyt veízni 
kezd: tifztaságát vefzíti-el.

2. Máfodik jel a’ kedves, és jó illat 
(a’ mellyet a’ Hegyallyján Accentusnak hív
nak) merr minden kedves illat, a’ Valósá
gos-olajból (ex Oleo efíentialí, vel Spiritu 
Reétore) ízármazik. Ha tehát valamdly bor
nak kedves illatja van: bizonyos hogy kö
vér olajos , és hogy benne Spiritus - is 
van: mert ez, többnyire a’ valóságos Olaj
ban fzokott tartózkodni.

u
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s$6 I I .  R. A? B o r - t s i n á I/.

3» Az édefségbol, és tsípos Savanyú** 
Ságból egyeledett kedves í z : külömben a* 
Bor vagy Műit, vagEtzet. A’ fém jó bor, 
a’ melly fo;rós, és föld, vagy Sár íz.

4• A’ jó Bornak folyónak kell lenni, 
és rseppenként ne ragadjék az Üveg’ ol
dalára , másként a’ Bor kövér, és ártalmas 
az egéíségnek. Az illyen kövérségnek gya
kran az az oka, hogy a’ Bor nem forrott: 
jól meg; és így a’ meg-forráíTal helyre le
het hozni,

5. A’ Bornak erejének, vagy gyöke
resnek kell lenni. Ez a’ Bornak leg-neme- 
íebb tulajdonsága, és azt egyedül azért fór- 
raljuk-ki, hogy gyökeres legyék.. De vala
mint az eröteíen bor kevefet ér: úgy az 
igen tüzes-is ártalmas, kivált ha kik tób- 
betskét ifznak belőle. Az igen erős bornak 
kedves illatja nintsen; mert a’ Spiritus a' 
kedves ízagot adó Valóságos-Olajból fejtő- 
dott-ki, és így valóságos olaját-is el-vefzti, 
a’ melly az édefségnek fzerzö oka.

6. Hogy a’ Bor könnyen iható legyék ; 
az az , femmi vadságot ne muraíTék , hanem 
a’ torkon könnyen tsúfizék. Az Ujj- 
bor nehéz iható: mert még a’ Borkő alá
néin fzállott belőle. Az Olafz borok mind
járt első Efztendöben ihatok, és éppen ak
kor kell őket meg-innya, mert külomben, 
hatsak meg-nem főzik , el-romlanak. A* Ma
gyar borok 3 — 4 Efztendö múlva, a’ Né- 
met-Orfzágiak pedig 10 —  20. múlva iha
tok» Mentői tovább lehet valamelly bort tar-
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Ä? JÓ-BORNAK MINEMUS. m

tani: annál jobb az. Az érett fzeir.ekbol, 
és sűrű Muítból kéfzülteket fokáig el-lehet 
tartani. A \ gyökeres tüzes Borok-is igen fo
káig el-áilanak.

7. Hogy eg’y helyből más helybe rom
lás nélkül lehefsék vinni. NémeUy Spanyol- 
borokat, és azokat a’ mellyek a’ Jó-remény- 
ség-Hegyallyján termenek, a’ Kozép-abronts 
(Aequator) alatt-is kerefztül lehet vinni. 
Reményiem hogy ezt a’ Tokaji is ki-állaná. 
A’ kik Nyárban vifznek valahová Bort: kó- 
vefsék a' Mufzkákat. Azok a’ Hordókat, 
négy-rét hajtott vizes Ponyvákkal terhik-be, 
és mihelyt azok meg-kezdenek fzikkadni: 
meg-lotsolják. Ennek az okát ki-magyarázni 
«V Terméfzet-Tudományjára tartozik. A' 
Vad-húft-is el-lehet így , büdofsödés nélkül 
meíTze-vinni.

8* A’ Bornak egéfséges tápláló erővel 
kelletik bírni v ha módjával élünk vele. De 
vágynak ollyan Borok, a’ mellyekböl, ha 
annál kevefebbet ifzunk-is, ártanak. Illyenek 
a’ rofTzul-kéfzitett, favanyú, kövér, és me  ̂
íierkézett ( medicatum) Borok*
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IV.  S Z A K A S Z

A' Boroknak Betegségekről a'

§• 5 8 -

A P i n t z é k b e n  három nevezetes Nya
valyákkal tapafztaltatnak a’ borok kiifz- 
kodni.

i. A’ Meg-nyarafodás. 2. Meg-etzetese- 
dés. 3. A’ Meg-nyúlófodás.

Nyaras-bornak azr hívják mi nálunk , 
a’ mellynek ereje, vagy tüze, fém illatja 
ninrsen. Leg - inkább a’ rofzfz hordó 
ennek a’ Nyavalyának oka, a’ melly ki 
engedi a’ nemes réfzeket repülni. Néha 
az illyen borokat tsak azzal - is m eg-le
het orvofolni, ha Fúvóval beléjek Alló-le- 
vegot botsátunk. De ez az Orvofság nem 
foká tart, mert a’ Levegő ismét elrepül. 
És így vagy mindjárt hevenyében meg-kell 
innya, vagy ha tartani kéntelenek vagyunk: 
más hatalmafabb Orvofsághoz folyamodjunk 
Hlyen a’ meg-fagylalás által Öfzve-vevés, 
(Concentratio Vini) Ez mind azoknak a’ Bo
roknak valóságos Fü-ízerfzámja, a’ melíyek 
erejeket, és illatjokat el- vefzítvén, neme- 
sítéíl kívánnak. Sok Efztendőkig el lehet Ótef 
így minden változás nélkül tartani. Eleinten 
eg’y kevé/Sé nyers, és vad-izü; mert fa-
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va négyfzer-is blTzéb van fzorítva, és an
nál kevefebb vizet találhatni benne. De 
minthogy ereje vagy SpirituíTa nagy van, 
a’ melly, a’ mint máíutt is meg-jegyzettem, 
a’ Bor-követ fel-nem olvafztja, hanem fe
nékre tafzírja: napról-napra mind jobb, és 
kedvefebb ízű leíTz. SÖt két EfztendÖ múl
va a’ valóságos AfTzú-fzÖlÖ borral vetekedik 
mind kedves ízére, és illatjára, mind ere
jére nézve. A’ meg-nyarafodott, vagy igen 
erotelen borba tsak ebből kell három négy 
íttzét elegyíteni; el-bámúlunkmennyire hely 
te hozza azt.

így kéfzírjiik ezt az Öfzve-vett bort, 
mikor tsak kevefet akarunk tsinálni. Eg’y~ 
néhány fa, vagy tserép edényeket, a’ mel- 
lyek kozzül minde^nikbe 5 — 6. Ittzefér, és 
felülfzéiefebbek fokkal rrant alól, meg-tol- 
tlink jó Borral, és azokat középfzerü hi
deg időben kivel - hagyván 1 / 3 vagy 1/4 
réfznyire meg-fagylaljuk. Eg’y Éjjel e’ meg
élik. Ha pedig kemény hideg van, 3 — 4. 
Óra alatt meg-kéfzül. Mikor már a’ bor így 
meg-fagyott, híves helyre bé-vifzfzük, a’ je
get hegyes vaíTal, vagy nyársfal bé - fzűr- 
júk , ’s a’ mi a* közepén folyó állapotban 
meg-maradt, Palatzkokba által-töltjük. Ha 
egyfzerre kevés talált meg-fagynr: a’ ki-vert 
bort még eg’yfzer ki-lehet a’ feílyebb em
lített Edényben fagyni tenni, és vele úgy 
bánni, a’ mint tsak moít elo-adtuk. Jó etze- 
tet-is ezen módon lehet az erőtlenből bfzve- 
venni. Mikor kemény Tél van: egéfz hordó

A’ JÓ-BORNAK MINÉM0S. 139
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Borr, yagy Muílot-is lehet így Öfzve-vetiflL 
De hogy a' hordó öfzve-ne-hafadjék, mint
hogy a7 fagyott víz azt feízíreni fogja : 
vas abronrsot fzükség reá - frófolni, és a’ 
ízájját tsak gyengén bé-tsinálni. Négy-öt  
Éjjel a’ bor korul fagy Jéggel, a’ mikor 
azt fúróval által-fúrván, a’ mi középen’ fa- 
gyatlan marad: általagba, vagy Butelliákba 
el-tőJtÖgetjiik. Ez olly drága erős, és ked
ves illatú ital, hogy eléggé ditsérni nem 
lehet. A’ meg-maradott Jeget a’ bor-feprövel 
öfzve-toltvén, Egett-bornak ki-lehet főzni , 
ha valami Spiritus maradt volna benne. De 
a’ bizony nagyobhára víz.

2. Második nyavalyája a’ bornak a* 
Meg-etzetesedés. A’ mellynek fzerzo oka 
a’ meleg pinrze leg-tobbnyire: mert a’ me
leg a’ bort forrásnak indítván, mind addig 
forralja, míg az az első grádítsot megha
ladván, az erzetesedésre által megyen. Má
sodik oka fokfzor az-is, ha a’ bor a’ kádon’ 
vagy hordóban, a’ leg-elso tüzes forrás al
kalmasságával nagyon meg - hevűlvén T 
etzetet kapott. Az Hlyet meg-lehet azzal or- 
voíblni, ha a’ hordót mindég tele töltve 
tartjuk. Meg-lehet fzáz hordók közt-is es
ni érni , mellyik akar meg-etzetesedni. a). 
Abból , hogy a’ hordója mindég fzáraz. b). 
A’ hordó karikára, vagy dugorá hintett fö
veny meg nem vizefsedik., c) Magába Le- 
vego eget fziv-bé, a’ mellyet a’ fzájjára tar
tott gyertya lángjáról-is meg-lehet esmernű 
Míg a’ bor jó állapotban van: mindég forr

II. R. A ’ B o r - t s i n á í ,
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tfzre-vehetetlenül. A’ forrás által pedig min« 
dég Levegő fejtodik-ki. Es így mikor már 
nem hogy Levegő jönne-ki, hanem még bé- 
megyen: jele hogy a’ forrásnak örökös vé
ge van, és etzet kéfzűl. d) Még az a’ Rongy- 
is meg-fzárad, a’ melly a’ karikának meg- 
fzorítására tétetett a’ hordó fzájjába. e ) 
Mind-ezeknél bizonyosabb jelnek tartja T. 
M itterpa ch er azt, ha a’ Gazda a’ hordó ol
dal át eg’y tenyérnyi távol a’ fzájjától által- 
fúrván, eg’y lyukas nád-tsot állít fzoíofsan 
a’ hordóba, és ennek a’ tsónek végire egy 
olajba mártott hólyagotskát köt. Ha ez a’ 
hólyag öfzve-eíik, bizonyos hogy a’ bor a’ 
Levegőt belőle magába fzívra, és így közel 
van a’ Meg-etzetesedés. Ha ellenben a’ hó
lyag nem tsak tele van (a ’ melly mindég 
tsalhatatlan jele, a’ bor’ jó karban való let
tének ) hanem fefzül-is : a’ bor meg-fog nyú- 
lósodni. A’ meg-etzetesedett bornak nints 
orvofsága: mert a’ büdös-kővel való fiiftö- 
lés tsak ideig óráig hafznáJ. Az Érzetből 
még foha fenki fém tsinált bort. Tehát men
tol elébb vagy ki kell inni, vagy valóságos 
Érzetté tsinálni. A’ Kortsmárofok ugyan meg
tudják az etzetes-bort édesíteni ; és én-is 
meg-tudnám , de nem akarom: mert Ember 
társaimnak egéfségek, és életek én előttem 
drágább e’ Világ-boránáL Inkább minden 
borom váljék érzetté, mint-sem tsak eg’y ár~ 
tatlan Embert-is ki-küldjék a’ Világból. O ! 
bár tsak a’ Polgári-igazgatás visgáítatná-meg 
a’ Kortsmákat nintsen-e berniek méreg í r í .

A* B ökök’ B e t e g s é g . 14*
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ba botsátva. Még tsak azt fém kellene meg* 
engedni , hogy a’ Korrsmárosok edényjei 
ólomból legyenek. Abban-is iafían meg-ulo 
méreg van.

3. Harmadik Nyavalyájok a’ boroknak 
a’ meg-nyúlósodás. E’ valami a’ borban úfz- 
káló kövérségből ízármazik. A* melly kö
vérség nem egyéb hanem takony , és olaj 
eg yütt. A? melly bor ebbe a’ nyavalyába 
eíik, alig ha jól ki-forrott: mert külomben 
az a* takony aJ heves mozgás által fzéllyel- 
ofzlott volna. Ha így van a* dolog: leg első 
orvofság az, hogy vegyük-ki a’ híves pin- 
tzébol melegebb helyre, és indítsuk ujj for
rásnak. Néha eg’y-két ittze régi Bor-lep ró 
a'Nyúlós-borba egyelíttetvén, azt meg-he- 
víti, és ki-forralja. Sokfzor pedig ennél ha
talmasabb efzkoz kívántatik. T. M itterp a - 
eher Uram azt javafolja, hogy a’ meg-tüze- 
sített lántzot keli bele-botsátani; hanem eg’y- 
fzersmind a’ Gazda nagyon vigyázzák , hogy 
a’ nagy hevíilés által útnak indíttatott for
rás , az Etzetesedésre által ne menjék.

Ha a’ Szín-bor a’ Butelliákban nyúló- 
sodik-meg: Germershaufen Uram azt taná- 
tsolja, hogy a’ buttelliákba eg’y-két tsepp 
Tzitrom-levet kell erefzteni, a’ melly a’ bort 
tsendes forrásnak indítsa. Sokan úgy-is bán
nak a’ Nyúlós-borral, hogy fejér-gálitzkö 
Spiritust, vagy bor-kc-olajat tsepegtetnek 
a’ hordóba. Az elsőből 30. tseppet, az utol
sóból 40. A’ kinek mellyik tetfzik, próbál
hatja. Mihelyt ezek közzül a’ fzerek közzül
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valamellyik a’ borba töltetik: két jó legény 
a’ hordót keményen meg-rázza. Ör-hat nap 
múlva a’ bor forrásnak indúl, és így tarta- 
lik 40. napig, ha a’ borban igen fok a5 kö
vérség. Ha a’ forrás 20. nap múlva el- talál 
állani: újjra valamellyiket az említett fze- 
rekbol fzükség bele-tsepegtetni. Ez alatt az 
idő alatt , vagy a’ karika nem veretik erő
sen bé, vagy vékony fúróval által furatván, 
a* Levegőnek út nyíttatik. Ha ekkor a’ bor 
keferú, jónak a’ jele. Negyven nap múlva 
a’ bor híves pintzébe le-tétetik, és meg- 
sifztúl apródonként.

§• 5 9 -

Sokfzor a’ borok zavarofsak, úgy-hogy 
okét innya vagy el-adni lehetetlen. Á’ Ku- 
petz fél* tolok. Sokfzor a’ fzükség kívánná 5 
hogy honink mentol hamarább meg*tifztúina0 
A’ Kortsmárosok erre a’ végre-is találtak 
már mind árratlan, mind káros fzereket. 
En tsak az ártatlanok közzül említek egy- 
gyet kettőt.

1. A’ gyapjú ? vagy pamuth pofzton* 
( kivált ha azok jó vaftagok) lehetne a* 
zavaros bort által fzürni, ha attól nem kel* 
lene Őrizkedni, hogy annak majd minden 
ereje el-repíil, vagy az idő meleg lévén  ̂
a’ bor forrásnak indúl.

2* A’ le-fzedés ennél fokkal jobb. Lásd 
fellyebb §. 55.

A’ B o r o k ’ Be t e g s é g . 143
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t u II. R. A’ BOR-TSÍNÁt.

3. A’ meg-ritkító fzereket, tsak  éppelí 
nioR adtuk elöl. §. 58.

4. A’ jó bornak ninrs jobb meg-tifztítő 
orvofsága a’ pintzénél. §. 53.

5. A’ íziikségtol fzármazott fijettetés 
hafználhatja a5 zavarofságnak meg-fzállítására 
mind azokat a’ telteket, a’ mellyek ragadó
sok, sűrűk, nyirkoíok ’s a’ t.’ Hlyen a' Vi
za-hólyag, Arábiái Gummi, Tojás fejére, 
Tej, Keményítő , égetett Timsó, pergelt 
konyha-só , égetett Márvány-kŐ, tifzcán ki- 
moíott apró fzemü fövény, Velentzei-üveg
es a? t.

a). Az Arábiái Gummi olly ártatlan por
téka, hogy mégis lehet enni. Ebből eg y 
köböl borba két latot fzoktak tenni. Meg
kell elébb törni, és mikor a1 hordóba botsát- 
tatik: veíTzóvel a’ borban gyengén el-egye- 
líttetik. A } karikát minden meg-mozgatás 
nélkül fzükség fzorofsan bé-nyomni, .és a* 
hordót 14. napig úgy hagyni. Akkor a’ bor 
annál zavarofabb vólt-is, Ízépen meg-tifztúí- 
va találtatik.

6. Illyen ártalom nélkül való fzer a’ 
Viza-hólyag is. Ezt minek-elotte a' zavaros 
borba erefztenénk: fel-olvafzthatjuk vízben,, 
és tsak a1 viza-hólyagos vizet erefzthetjük 
a’ zavarnak meg-ült pírésére. Hogy a’ Viza- 
holyag annál jobban Öfzve-elegyedjék, mind 
a’ vízzel, ay mellyben fel-olvafztátik, mind 
ay borral, a’ melíybe botsáttatik : kemé
nyen kell habarni veíTzóvel mind addig ,  
jníg nem tajtékzik, és illy tajtékofan be

tölteni
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tölteni a* borba, a’ hol fzintolly erős ke
verést kíván.

Itt jegyezzük-meg azt, hogy akar mi
csoda fzerrel tafzitottuk-is alá a7 zavart a’ 
borból, a’ bort fokáig, ha már meg-tifztúlt> 
abban a’ hordóban ne tartsuk: merta’ bor 
valamit a’ fenékről ismét fel fog olvafzta- 
ni, és magába venni. Le kell hát mindjárt 
füífölt hordóba erefzteni, vagy butelliákra 
fzedni, a5 melly jobb a’ hordónál.

A’ butelliákkal így bánunk. Minekután-
na a5 bor tökéletefen meg-fzállott: az üve
geket elsőben lúggal, azután vízzel erősen 
ki-mofsuk, ’s Borral meg-toltjük egéfz a’ 
dugóiig. A’ dugók újjak legyenek, nem a* 
mellyekkel már másfzor edények voltak be
fojtva. A’ jó Bort-fzeretok a’ dugókat el
sőben borban meg-fozik, és kevéfsé meg- 
fzárajtják, hogy nedvefség maradjék ben- 
nek, a? bor erejének bé, és a’ Levegőnek 
ki-rekefztésére. Az így el kéfzült dugókká! 
az üvegeket fzorofsan bé-fojtjuk. De már 
illyenkor előttünk áll eg’y edényben fejér 
fzurok, és viaífz forróan meg*olvafztva. A8 
bé-dugott palatzk fzájját ezen Matériába 
bele-mártjuk Mikor meg - hívült, jó féle 
Spanyol-viaíTzal felül-nyomhatjuk ofztán pe- 
tsétünket, vagy a’ horok’ Efztendejét. A8 
melly bár úgy volna. Leg alább tudnánk 
miért adjuk a’ pénzt. Az egéfzlen bé-petsé- 
tek Butelliákat, vagy fzájjal alá fordítva^

A’ B o r - B e t e g s é g e k * i 4$
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hogy a? Hugó mindég dagadtan’ maradjélf 
vagy oldalt-fovenybe fzépen be-rakjuk, ’ 
ha a’ pirrze jó , minden meg-etzetesedés 
nélkül lók Eízrendökig meg tarthatjuk.

§. 60.

Kivált a’ kereskedésre nézve jó volna 
a’ hordók helyett a’ Burellíákat be hozni : 
mert i. Hordóknak Efztendö alatr fok ízáz 
öl-fa el - vefzregetcdik örökre. Az erdők 
miattok pufztúlnak. A’ fa napról-napra őrá- 
godik.

2. Kivált Nyárban nem jó bennek a* 
bort vinni. Által melegefznek, ’s forrásnak 
erefztik a’ leg jobban meg-kéfzült bort-is.

3. Ha tólünk eg’yfzer ki-vifzik, foha 
többé ürefsen viíTza nem hozzák őket. Melly 
miatt néha óltsóbban lehet eg’y hordó Mú
ltot venni, mint eg’y üres hordót.

4. A’ Vivők a’ bort az úton’ meg-iílzák 
és vízzel toltvén-meg a’ helyét, el-rontják. 
Példa elég van az illyen rselekederre. A? 
Kis-tokaji Ember, az úron’ a* k'-ivott hor
dók’ híjját potsolya-vízzel töltötte-meg, a’ 
rnellyet a* Kupetz arról vett- efzre , hogy 
a’ hordóban apró békátskák voltak. A’ Fur- 
mányofokat magam láttam, hogy a’ fél-hor
dó fcözepénn lévő abrontsot lejj’eb ütvén, 
a9 hordót meg-fúrták, és a’ bort nad-tson5

II. R. A 9 B o r - t s i n á i ,
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A ’ B o r - b e t e g s e g e k * H?

Iszogatták. A’ Gazda, ezt efzre nem vehe
ti: mert a’ hordó fzájja bé-van petséteíve, 
?s meg-fém gondolja hogy az abronts-allyja 
lltal-furatott, ’s újjra be tsapoltatort.

5. A’ butelliáknak, ha alacsonyabb nya
kok volna, fok fzázat el lehetne jó mód
dal eg’y Szekeren kár, és híjjánofság nél
kül vinni: mert ezeket a* Tótok által-nem 
fúrhatják. FÖvenyes Defzka-ládákban, mint 
a? ro'soliít fzokás, a’ leg-nemefebb boro- 
kat-is el-lehet küldeni; ’s a’ butelliákat a* 
Kereskedők azokban könnyebben viílza hoz
hatnák , mint az üres hordókat

6. Sokfzor hallottam a’ Kupetzeket pa* 
föafzolkodni, hogy kárt vállottak a’ tölünk 
Vett borokban. Azt nem lehet tagadni, hogy 
meg-efett. Eg’y két Gaz-emberek, egéfz 
Helységeknek tettek kárt! mert a’ Kupe
tzeket el-idegenítették. A’ fzegény Lengyel 
kereskedő fsak akkor hült-^el-vásárlásán, mi
kor a’ bort butelliákra fzedvén , a’ hordót 
félig* is feprŐveí, vagy fövennyel töltve- 
találta. A’ Butelliákkal ezt nem lehetne cse
lekedni,

' f , 1 ' ■ : ■ " ■ ;

7. Eg’y MeíTzeíy hideg bor jobban 
meg-friíTeíi â  Szomjúhozór, mint négy-Öt 
ittze állott bor. A ’ Kortsmárofok ezt ,oi 
tudjak hafznokra fordítani, és ritkán hogy 
fazekaik a’ tsap izékben takaratlan, du- 
gatlan ne álljanak, hogy az Ivók annál tob*

K 2
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*48 II. R. A’ jBo r-t s i n í l .

bet kéntelenítteífenek inni. A3 butelliák erre 
a3 végre-is dírséretefek.

8. Tudok árra példát, hogy a’ Kupetz 
igaz Embertől jó-bort vett, még-is kárt vál
lott. Az Elet így \ólt* Eg'y Miskótlzi Em
ber meg-hallja, hogy a5 máílknak igen ked
ves illatú, gyökeres, és édes közönséges 
borai vágynak. El-megyünk mind ketten a’ 
borokat meg*koftolni. AJ Dolgot úgy talál
tuk , a’Borokat mtg-alkudtuk, 3s el-peisétel- 
tük. Kevés idő múlva a3 Kupetz a3 Borokat 
a3 maga Pintzéjébe el - hordárja. Három 
holnap múlva öfzve akadok vele: hát pana- 
fzolkodik, hogy azon dírséretes borai, mind 
igen vadak , és feni mi édeíség nints rajtok* 
a3 Kupetzek nem-is kóílolják. Itt tsalás nem 
volt, hanem a’ két Pintze kiilömbözo helye
ken’ van. Eg’yik a’ Tetemvárban, máfik a’ 
Bábonyi-Bértzen. Ez az utolsó , a3 hová a3 
borok álral-vitettek, mindég jobban meg
főzi a3 bort, mint a3 máfik. Az Afzalai hi
deg homok Pintzékböl mindég hamarább 
el-kél az Afzalai bor, mint ha azt a3 Mis- 
kóltzi KŐ-pintzékbe által - vifzik. Kitsoda 
által nem látja már itt azt-is? hogy a3 Len
gyelnek nem mindég van oka a3 Magyar 
Boros-gazdák ellen való panafzoikodásra ; 
hanem a3 maga pintzéjére, a3 meily az em
lített Példák ízerinr, oliy hamar le-vettetheti 
a’ kedves ízt a’ vásárlotr borral. Igaz 2Z, a5 
mit a’ Németek modanak: Der Keller macht 
den fV ú n , A 3 Pintze tsinálja a3 bort, néha
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jobbá, néha roífzabbá. A’ Butelliákkal ezt-is 
el-lehetne távoztatni.

§. 61.

A’ Nagy Boerhave azt mondja, hogy
igen fok kegyetlen Mérgeknek nemeit ta
lált azokon1 kívül-fel, a’ mellyek közönsé
geién tudva vágynak. De inkább el-vifzi 
azokat magával a7 Koporsóba, mint feni hogy 
febfedezéfekkel több kán tegyék, mint hafz- 
not. Ennek a7 valóságos Nagy Embernek 
gondolkozáfa módját magamévá tévén, ha 
lehetne, inkább ebtemetném azokat a’ gyil
kos módakat, mellyek fzerinr a’ roíTz bor
ban (ártalmas fzerekkel az ízléftketsegtetové 
tévén ) fok érzéketlen Emberek, Pénzért ha
lált árúinak. Még a’ jó-fzívü Magyart a> 
Nyereség Ember - gyilkofsá nem tette. Es, 
hogy valaha a7 Szegénység, vagy kéntelen- 
ség feni teheíle, ónként el-halgatom mind
azokat a’ Meílerségeket, a’ mellyekkel a’ 
Kortsmárofok boraikat nreg - babonázván t 
a’ tudatlanoknak édes íz , vagy jó-illat alatt, 
valóságos mérget adnak-bé.

Jobb inkább eg’y egyenes - fzívü Nem
zetet arra tanítani, miképpen fedezheíTe-fel 
a’ roíTzak által, borba temetett halált, mint 
azt maga kéfzítse.

A } Magyar Orfzági favanyűs Kortsma- 
borokat tehát, ha valaki előtt a’ fojtcs-éd.e€

K %
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íz gyanuísá tenné (mert az Aflzíi-fzolŐ-borf 
ha azzal akarja a’ Korstmáros édesíteni, 
mivel az etzetes, és Vad-bort: el - rontja. 
Melly fzerint ezt az el-rejtett Mérget Pg-in~ 
kabb a* Kortsma Borokban lehet keresni  ̂
ezeket a’ Próbákat tegye-meg.

1. Ama’ nevezetes Gauhius azt mond
ja, hegy valamikor azt lárja , hogy a’ régi 
Rajnai és MofeJi veres bor, igen eleven- 
tüzes ízínii: nintsen a’ bor az itt meg-nem 
nevezhető méreg nélkül.

2. Germershaufen Uram azt írja, hogy 
ha a’ ritka, és Öízrövér Kortsma bor édes , 
és óltsó-is: méltán lehet gyanakodni.

3. Ha a’ külömhen tgéfséges bor-ivók* 
Fájdalmat, ’s has rágáít érzenek az ivott bor 
mán, még igaza hb a’ gyanús ág.

4. Mikor már mindezek a’ gyanúságok 
meg-vagynak, vagy tsak eg’y-is közzülok : 
'f- leg b zonyofabb esmérteto jelhez kelletik 
ragaízkodni. Ez így vagyon

Végy eg’y jo Diónyi oltatlan Mcfzet. 
olvafzd-mrg vízben. A’ vizet itatós Papiroíon 
fzür de által kérfzer-is, míg az tökéletes tiízta 
leíTz. Ezt Méfz-víznek ( Aqua calcis vivíe) 
nevezik. Ebbe a’ vízbe továbbá, a’ melly 
mintegy egy MeíTzely lehet, tegyél eg’y 
darabka büdös - követ. Tedd tíizhoz, főzd 
eg’yüvé, míg a’ büdös kő fel-olvad. A’ melly 
meg-lévén, ismét fzürd által itatós papiro
son.. és kéfzen van az a’ Próba-kó, a’ melly 
^ legdufíibb édes mérget*is fel-fedezi j tsak
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A ’ B oi i- B e t e g s é g e k r , igi

a’ gyanús pohár borba egynéhány tseppets- 
két ereíTzél rsinált vizedből: merr a’ bor 
eg yfzerre fekete barnává változik. L. Leipz. 
lntell. Bl. 1779. Pag* 484*

* Némellyek amaz úgy nevezett Sympa
theticum atramentumot (Koz-ügyíi Ten
ta ) kéfzítik itt a’ bornak meg^próbá- 
lására. De én a’ tsináláfa módját feni 
irom-le : mert ollyan fzer kívántatik 
egyik belé, a’ melly maga-is biidös-kS- 
boí, és Eger-köbol ( Arfenicum ) áll , 
és talán ha a’ roffz ember tulajdonsá
gát esmerné, magát ezt a’ Matériát for
dítaná a’ Bornak meg-édesísésére.

§. 6.

Minthogy fokán fzeretik, ha Áfztali 
boraik közt oliyan-is találtatik, a’ melly min
dég tsípos marad, és még-is tifzta: eg’y ár
tatlan módot ide írok, melly fzerint azt 
fzokták kéfzíteni; és a’’ mint Sprenger Uram 
közönségessé tette.

1. VálaíTz-ki eg’y hordó (vagy a’ men
nyit akarfz tsinálni ) forratlan édes muílot. 
Értele három akós GÖntzi-hordót.

2. Ezen édes Muílból vegyél-ki Topó
val 4 — 6 Ittze Muílot.

3. Ezen’ ki-vett Muílba erofen keverj
él nyóltz lat édes vagy fejér (mert így-is 
nevezik) és ugyan nyóítz lat keferü vagy 
fekete Muílárt.

K  4
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4. A’ Muflárral jól el-kevert 4. vagy 6, 
Ittze Muftot töltsd - vifíza a’ hordójába, és 
keverd együvé erőfen.

5. Nyóltz napig hadd álljék így az egéfz 
hordó Múít. A’ mikor már az tiízta, fzép- 
fzíníj, és édes borrá válik.

6. A’ kik Ürmósnek akarják tsinálni 3 
az Ürmöt bele-tehetik*

7. Ha meg - történnék hogy Kökény „ 
vagy Szóló-virágra, a’ meleg Levegő miatt 
ez az édes Bor forrani igyekezne : azon’ mó
don’ tselekedjél, a’ mint leg-kozelebb elő
adtam : az az ugyan annyi édes és keferu 
Muílárt keverj belé, a’ mennyit, és a’ mn 
képpen elófzor cselekedtél.

tja II. R. A ’ B. Ts. A 9 B. B et,

)
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III. R É S Z .
Az Erdőkről.

§• 63*

ÍFC nnek a’ Századnak közepe-felé azt tar
tották a’ Német-orfzágiak közönségeién : 
hogy a’ fejfze ki-térjék a’ Sarló előtt min
denütt. A’ mellyel azt akarták jelenteni, 
hogy az Erdőket ki-kell irtani, és Szántó
földnek fordítani. Az említett Példa-befzed- 
nék erősítésére Eckhart Uram azt mondja a’ 
maga tapafztaláson’ épült Mezei-gazdaságá- 
foan. A’ fának fogyatkozása miatt eg'y feni; 
de a’ Kenyér fzükiben fokán meg-halnak. 
Merem mondani, hogy ha a’ nevezett Ur 
moíl élvén, a’ kemény Telek idején tsak 
Bétset, de minek annyira menni ? Peilet * 
Budát meg-járná: több a’ hideg miatt el-
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hóit Embereket találna , mint Éhhel - hol
takat.

Már tsak 1769-ben fém úgy írt Prof. 
Beckmann Uram, mikor Mémet-orfzági Me-» 
zei - gazdaságának Sarkalatjait ki - hirdetné , 
mint Eckhárt Uram. Már nem a’ FŐldmive- 
lésre ferkengeti Hazafi - Tárfait, hanem az 
Erdőknek meg-kíméllésére §. 232. „ A’ fá- 
„  nak (úgymond) fziiksége, ?s követke- 
„  zésképpen annak ára, annyira erőt kezd 
„  EfztendŐnként Német-orl’zágban venni; 
„  hogy minden okos Mezei-gazdának ele- 
%i gendo oka van arra, hogy Erdejének 
,, okos hafzna-vevésére, meg-tartására, és ül- 
,, tetésére vígyázzék. “ Bár fsak az illyen 
mézes, és barátságos intések a* Magyar Nem- 
zetet-is gondolkozóba ejtenék ! Bizony ha 
az Ember meg-gondolja, tsak négy Öt Efz- 
tendo alatt-is , mennyire fel-ment eg’y Öl-fá
nak az ára: félhet hogy úgy ne járjék édes 
Hazája, mint Hollándia, a’ hol a’ tiizi-fát 
font fzámra árúlják, mint a’ borsot.

Honnan van az ? hogy három Efzten- 
dÖrol fogva a’ Duna-parton 7-8-9-10. forin
toknál alább fát nem lehet vásáriam ? Talán 
onnan hogy az Erdők ki-vágatnak. Onnan- 
ss. De leg-inkább abból, hogy újjak néni 
iiltettetnek.

Mitsoda temérdek hafznai vágynak az 
Orfzágban az Erdőknek, tsak a’ nem látja, 
a’ ki ném akarja, és melly káros kovetke- 
zési azok el pufztúlásának, tsak a’ nem ér
zi > a’ kinek mozgó fzíve nints! A’ közön

i 54  Hí* R* Az  E r d ő k r ő l ,
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séges igazgatás sürgeti az Erdők’ kíméllését, 
és az újjaknak ültetését. Az elsüt többnyire 
kezdjük meg-fogadni, és innen van a’ fának 
rettentő drágasága. De az utólsót fokán hal- 
Jani-is reítelíik. Talán irigyek, vagy fösvé
nyek az Atyák, a’ kik a’ Maradéknak még 
tsak annyit fém akarnak gyűjteni, ’s hala- • 
lókkal által-adni, a’ minél mezítelen gyer
mekeiket meg-melegítsék.

Ha mi a’ fát úgy nézzük, mintáz élet
nek eg’y kiváltképpen való tápláló-eledelét: 
bizonya’ Maradék~is úgy fogja azt tartani. 
A ’ mi Fel-főídi Tótjaink kéfzebbek nyári 
munkára 2c—30. Mért-főidnyire-is le-jönni, 
mint érdős Falu jókat al földi lapájjal fel-tse- 
rélni. Ez nem tsak mi nálunk van úgy. A’ 
Veíifáliai, ’s Alsó Saxoniai Németek,Thurin- 
giába, ’s Hollándiába járnak nyári-munkára 
inkább, mint tüzelőiket el*hagyják. A’ melly- 
böl világos az, hogy a’ Népesítés’ (Inpo- 
pulatio ) elo-mozdítására nem volna egy-egy 
hafznosabb efzkoz, az Erdőknek jó karban 
való meg-tartásoknál. Ugyan-is ha a’ Parafzt 
látja, hogy van miből építeni: leányait , ’s 
fijait a’ Házafság által külön Fámiliákra ofzt- 
ja , házatskát épít nekik , és bé - fzáilítja 
ókét. Ellenben az Al-fóldönn a’ hol Erdeink 
nimsenek, a’ Parafzt-legények 25—30 Efz- 
tendos korokig eg’y fedél alatt eg’y rakás
ban , ’s notelen fzoronganak Apjaikkal. A* 
rapafztalás mutatja , hogy ha valamelly Föl
des-urasán valamelly ollyan puíVrát kí ád a’ 
meg-fzállásra, a’ mellyhez Erdő nints: «j—*

Az E r d ő k 1' Ja v a s l a s , 15 Ux
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in. Efzrendö alatt-is alig fzaporodik az Ujf* 
lakosoknak fzáma io—12. Ház-népre. El
lenben a’ hol Erdő van , nem győzik őket 
a’ TifztvifelÖk másuvá igazítani.

Méltó itt azonban T. M itterpacher Uram* 
nak valóságos hólts jegyzését igazán gon- 
dolóra venni. A’ ki az Erdőkről való kö
zönséges tanítáűban így fzóll. „A z Erdők* 
„ eg’yik el-pufztúlásának oka a’ Népe sít és. 
i9 Ámbár haíznos dolog az Orízágot Ujj-Ia- 
„ kofokkal fzaporítani : mind azonáltal
99 mind annyifzor hibázunk , a’ mennyifzer 
„ Őket erdős - helyeken’ telepítjük - meg. 
99 Ugyan-is az újj Lakosnak fő gondja a* 
99 lévén, hogy a’ Határnak mentöl hama- 
99 rább hafznát vegye, az Erdőket le-vagdalja 9 
99 hogy Szántó-földeket tsináljék. Minthogy 
99 pedig neki nehezen efik a’ fákat ki-irtani? 
99 az Erdőt meg-gyútja. A’ mellybol való-« 
99 sággal fa-fzükinek fzükség, következni. 
,9 Sokkal jobb volna hát az Újj-lakosokat 
99 térségre fzállítani , és eg’yfzersmind arra 
,9 kötelezni, hogy Erdőket ühefsenek, a9 
99 mellyeknek mind magok, mind az OK 
ízág hafznát venné. <c Házaikat pedig vá̂  
lyogból építenék, a’ mclly ha jó fundamen- 
tömön épült, ’s fzáraz fedél alatt tartatik 9 
tovább tart a’ Fa-házaknál, ’s a’ tűz ellen-is 
bátorságofabb.

§• 33*

Méltó hát mi nálunk, a’ hol a’ fa fzu- 
ki minden nap nevekedik , azokról a’ mór*

*56 . HL R. Az E r x o k r ö i ,
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ilakról gondolkozni mind addig, míg Erdő 
plántákat nem látunk, a5 mellyek által az 
Atyáinkról örökség fzerint reánk maradott, 
?s még némelly réízben fel-álló Erdeink a' 
pulztúláftól meg-oriztefsenek.

A5 Régiek midőn látnák, hogy a’ Köz
nép fzinte neki dühödot az Erdők’ pufztítá- 
sának, tsak hogy épségben azokat megtar
tanák ,az Erdőkből Vallást és Szentséget tsi- 
náltak, a’ mint Plinius meg-jegyzi. „Mi úgy 
„ mond fzintúgy tifzreljük a5 berkeket , 
„ és az azokban való tsendefséget, mint az 
„ arannyal, és Elefánt-tsonttal tündöklő ké- 
„ pékét. Az 0 tulajdon Iftenségeiknek ízen- 
„ telt fáknak nemei örökre megtartatnak, 
„ úgymint a’ Makk - termo fák Jupiternek. 
„ A’ boroftyán Apollónak ’s a’ t. Sót azt 
„ is hiífzük , hogy az égi Iílenségek ren- 
„ deltek a’ mi Erdeinknek berki, és ér- 
„ dei Iílenségeket, ’s lilén Aíizonyokat, 
„ őrízoket.

* Mi már ma oda viflza nem mehetünk, 
nem-is akarunk a’ hol az Emberek Plinius 

idejében voltak. Ez okra nézve más eg’y 
két jegyzéseket adok az említett igyekezet
nek elo-mozdítására.

1. Tsak ritkánn lehet az Erdőkbe újj 
Lakofokat fzállítani. Ha azok ollyan helyen 
vágynak , a’ honnan a’ fát ifzonyú költség
gel lehet tsak le-hozni, és azonban még-is 
más hafzonra lehetne fordítani: nem kár 
Őket meg-fzállítani. De azonban az illyen 
kietlen hegyek ki-irtásokban-is bizonyos retv*

A z  E r d ő k 5 j a v a s l á s . 157
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*58
det , és a’ tapafztalást fziikség követi« 5 
mert meg-efett már az fokfzor, hogy a’ Pa
rafátok az egéfz hegyet eg'yízerre nieg-ko- 
pafzítván , a’ le-rohanó zápör-patakriak utat 
nyitottak arra, hogy a’ tetőről le-fodrott 
homokkal, az egéfz hegy alatt fekvő térsé
get efboríisa. Ha tehát a* iákat tsak ugyan 
ki-kellerík-is vagdalni, nem kell eg>vízerre 
nveg-engedni, hanem apródonként. A’ fák 
fzéilyel terjedt gyökereikkel a’ földet meg
kötik. De ha azok eg^ízerre ki fzedemek , 
nem marad a’ fel-bizgatott földnek femmi 
tartalékja. Sorjában menvén pedig az irtás
sal, idő engedtetik a’ földnek , mind a’ meg- 
nyomulásra, mind a’ meg-gyepesedésre.

s. A’ népes nagy Várasok mellé Erdőt 
ültetni, vagy a’ régit tartogatni annyit tefzen 9 
mint a\közel-!akó Parafztokat tolvajokká, 
és Korheíyekké tsinálni. Ugyan-is ok lát- 
ván, hogy a’ Városban eg’y Szekér derék 
fátskáért annyit fizetnek, hogy egy két vé
ka-búzáért fém többet, a’ melly után Efz» 
tendeig kell ásítozni, a’ jó nyereség által lo
pásra , és fokfzor keríilo-gyilkolásra-is ve
temednek. Ha pedig az Erdőt fenki fém ti
lalmazza tolók , ők azt mind addig vágják , 
míg eg’y Darabot találnak benne. Nem fzán- 
tanak, nem is akarnak, ’s így kevés idő 
alatt nem tsak magok el-fzegényednek; ha- 
nem maradékjaikat-is arra a1 nyomorúságra 
kárhoztatják , hogy azok annyit foha fém 
fognak termefzthetni, hogy tsak fára való- 
jok-is legyék.

ffi. I t  A z  E r d ő k r ő l

í
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3. PC kik házakat építenek: vagy vá
lyogból építsenek , vagy kövekből. Úgy a5 
hídák-is ha kövekből állanak : állandóbbak- 
is , az ErdŐket-is meg-kíméílik. Legtöbb 
fát a’ vefzteget mi nálunk el, hogy a’ házak 
melegítésére a* siitŐ-keinentzéket hányják te
le fákkal a’ Parafztok. Ott égetik el-haízon- 
talanúl nagyobbára: mert a’ fának lángját a’ 
vaílag-kementze oldalak nyelik-el, és a’ há
zat tsak a* ki-húzott gőzös pár-tíiz melegíti. 
Sok helyeken’ a’ leg-fzebb fijaral fákat ro
vátkolja a’ Parafzt eg’yuve ólnak , pedig a> 
kÖ tsak hogy a’ nyakába nem fzakad. Ha 
még ez tűrhető vólna-is: de már az fzeny- 
vedhetetlen, hogy még a’  ̂minden munka 
nélkül nevekedő njatal tserjét-is kerítésnek 
minden EfztendŐben ki-metéllik , ’s Télben 
fel-égetik: és hogy a’ jövendő reménységet- 
is egéfzlen ki-irtsák fzívekbol , az Ökrök’ 
legeltetésére a5 tsemetés helyeket válafztják. 
Ha pedig a’ Marha a’ fának a’ tetejét gyen
ge korában el-harapja, a’ mind örökre Tser- 
je~bokor marad. Ezeknek el-távoztatása , 
mind monftanra, mind jövendőre fok Öl-fát 
meg-tartana.

4. A’ Magyar Parafzt fok helyen oílyam 
meg-elégedert, hogy eg’y balta nyelnek, 
vagy fzognek kedvéért eg’y egéfz fijaralt fel
áldozni nem ifzonyodik. Vagy pedig hogy 
$iivege mellett leveles bokrétája, ’s a’ Lo
vaknak, Ökröknek legyezőjük legyék, a’ ne
vekedő fijaralt, tsirája le-törésévei, meg-ál- 
lítani nem fajnállja.

Az E r d ő k ’ j a v a s l á s .
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5. Sokfzcr a5 Marha-páfztorok tsak niá4 
gok nuilatságábói egéfz bálvány fákat ie*e 
gethek, a' melíyeket nem is igyekezvén meg- 
oltani, egész Érdeket eg’y-kéc nap alatt ha
muvá. égetnek.

6. Szomorúan kénteleníttetem - meg ez 
eg’yet utódára meg*említem: hogy a’ közös
határokon5 való perlekedés, egéiz Helysége
ket eg’ymás ellen-támafztván, azok az Er
deit vágják-ki, hogy íoha feni eg’yik, fém 
máíik valaha hafznát ne vegye. 0 1 be ir- 
tóztató boíTzú-áilás az ollyan, nielly fzerint 
eg yik Földes-uraság, hogy a5 máíikát per
lekedésre indíthaffa, a5 perbe vert erdőt egy 
két óra alatt fejíze élire hányatja. Ollyan 
boíTzuállás ez, mint a5 pártütés, hogy eg’y 
fzeméilyen’ akarván boílzút-álla-ni, fok ezer 
ártatlannal éreztetik a5 kegyetlenkedó oftorl

§• 6 5 -

A’ fok-féle minden napi házi-fzükség 9 
és egyéb tsapások, minémíi a5 Háborúk’ 
folytatása arra kénfzerítenek bennünket * 
hogy a5 fok EfztendÓk alatt nevekedett fá- 
kat-is vagdaljuk, ’s fogyaíízuk. De hifzen ! 
nints-is az Erdőknek egyéb végek. Jól van! 
de eg’yfzersmind jövendőre is kell nézni. A9 
ki-vágartak helyett másokat vetni , ültetni , 
nevelni, 5s a5 vágni-valókat rendjével, és 
okosan hafználni. A’ melíyeket minekelotte 
röviden clo-adnánk : fzlikség a5 fáknak Ne
mein5 kereíztul menni.

I. SZAKASZ.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A 5 F á k ’ N e m e i r Ői,. \ 6 i

I. S Z A K A S Z .

Az Erdei -fá knak Nemeiről

§. 66,

,/A . Z Erdei-fák leg-inkább matériájokkal 
mint gyümoltseikkel fegítik közönségeién 
a’ Mezei-gazdát. Vágynak ugyan ollyanok- 
is , a’ mellyek gyümoltseikkel jobban meg- 
töltik az erízényt, mint halálokkal. Számta
lan hafznaikat azoknak, ha akarnánk fém 
győznénk, vagy tudnánk elo-fzámlálni. A* 
tajtékzó Tenger fával fzelídíttetik-meg. La- 
kó-hajlékinkat fa nélkül Öfzve-állítani lehe
tetlen. Mind eledelünket , mind egéfségün- 
két a} tűznek kofzönjük ’s a’ t. Ezen kü- 
lomb - küfömb - féle hafznokra nézve majd 
eg’yik , majd máíik Fa nemér tartják a’ Gaz
dák hafznoíabbnak, ’s az írók elsőbbnek. 
A’ melly ekofztás bizonytalan , ’s nehéz-is. 
És úgy látfzik, hogy a’ Terméfzet maga, 
nem a’ hafzonra nézve külómböztette-meg 
azokat eg’yniáílóf, hanem eg’yezo terméfze- 
tekkel, és formájokkal. Itt-is meg tartom 
hát azt a’ fort a* mellyen találom Őket Elem , 
R e i R u ß . T o m . t i .  p a g . 126. Ugyan-is a’ 
fák vagy fzéles, és egyízersmind hodzii ie« 
veliiek, vagy keskeny hegyes to-forma ha
júak» E1 fzerinc elsőben azokról fzóllok, a3

L
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5. Sokfzor a5 Marha-páfztorok tsak 
gok mulatságából egéíz bálvány fákat le-e 
getnek, a' mellyeket nem is igyekezvén meg- 
oltani, egéíz Érd két eg’y-kéc nap alatt ha
muvá, égetnek.

6. Szomorúan kénteleníttetem - meg ez 
eg’yet móljára meg-említeni: hogy a’ közös- 
határokon5 való perlekedés, egéíz Helysége
ket eg’ymás ellen-támafztván, azok az Er
dőt vágják-ki, hogy íoha feni eg’yik, fém 
maiik valaha haíznát ne vegye. O ! be ir- 
tóztató boíTzu-áíiás az ollyan, melly fzerint 
egyik Főldes-uraság, hogy a’ máhkát per
lekedésre indíthaíTa, a’ perbe vett erdőt egy 
két óra alatt fejfze élire hányatja. Ollyan 
boíTzúállás ez, mint a5 pártütés, hogy eg?y 
fzeméllyen5 akarván boflzút-állani, fok ezer 
ártatlannal éreztetik a’ kegyetlenkedó oíforS

§• 6 5 *

A’ fok-féle minden napi házi-fzükség «> 
és egyéb csapások, minémü a5 Háborúk’ 
folytatása arra kénfzerítenek bennünket * 
hogy a’ fok Efztendők alatt nevekedett fá- 
kat-is vagdaljuk, 5s fogyafTzuk. De hifzen ! 
nints-is az Erdőknek egyéb végek. Jól van! 
de eg’yfzersmind jövendőre-is kell nézni. A 9 
ki-vágattak helyett másokat vetni , ültetni , 
nevelni, ’s a5 vágni-valókat rendjével, és 
okosan hafználni. A’ mellyeket minekelotre 
röviden elo-adnánk : fziikség a5 fáknak Ne
mein5 kereíztül menni.

I. SZAKASZ.
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I. S Z A K A S Z .

Az Erdei-fáknak Nemeiről.

§. 66.

Z Erdei-fák leg-inkább matériájokkal 
mint gyümoltseikkel fegítik közönségeién 
a’ Mezei-gazdár. Vágynak ugyan ollyanok- 
is , a’ meliyek gyümoltseikkel jobban meg
töltik az erfzényt, mint halálokkal. Számta
lan hafznaikat azoknak, ha akarnánk fém 
győznénk, vagy tudnánk elo-fzámlálni. A* 
tajtékzó Tenger fával fzelídíttetik-meg. La- 
kó-hajlékinkat fa nélkül Öfzve-állítani lehe
tetlen. Mind eledelünket, mind egéfségün- 
ket a’ tűznek köfzönjük ’s a’ t. Ezen kü- 
lomb - külomb - féle hafznokra nézve majd 
eg’yik , majd máíik Fa nemét tartják a* Gaz
dák hafznofabbnak, ’s az írók elsőbbnek, 
A’ melly ebofztás bizonytalan , ’s nehéz-is. 
És úgy látfzik, hogy a’ Terméfzet maga, 
nem a’ hafzonra nézve külömböztette-meg 
azokat eg’ymáílól, hanem eg’yezo természe
tekkel, és formájokkal. Itr-is meg tartom 
hát azt a’ Sort a* mellyen találom okét Elem . 
R e i R u ß , Tom. tf. p a g. 126. Ugyan-is a’ 
fák vagy Széles, és egyízersmind hollzú ie- 
veliiek, vagy keskeny hegyes to-forma ha
júak, E* Szerint elsőben azokról fzóllok, a3

L
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16z III. R. A z  E r d ő k r ő l ,

mellyek fzéles és hoíTzú leveleikkel egymás
sal rokonotok. Másodfzor jzokról, a mel
lyek keskeny, hegyes leveleikkel bizonyít
ják magokat eg’y közönséges ofztályban 
tartozni.

§• <57.

„ Az első ofztályban tartózok ezekben 
„ nagyobbára meg-eg’yeznek eg’yniáffal. j. 
„ Leveleiket el-húllatják, ŐíTzel kevefet ki- 
„ vévén. 2.Mind magról, mind ágakról fza- 
„ poríttatnak. 3. Ha ki-vágatnak, töveikről 
„ újjonnan far jaznak. 4. Többnyire nieg-le- 
„ hét őket kár nélkül tsonkázni. “

a). A 9 Ju h a r -fa*

Úgy tapafztaljuk, hogy ez a* ía’ neme 
a’ ritkás, eg’yelített, és kevefsé nedves föl
det fzereti. De a’ fzáraztól feni ifzonyodik. 
Magról fzokás TavaíTzal vetni. A* mi Ofz- 
ízel vettetik, meg-fagy gyengesége miatt. 
Hamar no. Szép fejér fát ád a’ dereka. A' 
Diós győri Erdőkben hordónyi vaílagok, 
es négy - Öt Ölnyi síma Derekúak. Já- 
bor-fának nevezik közönségesen, valamint 
azt a’ fajtát, a’ melly habos, fodor Jábor- 
fának hívják.

Mi nálunk három féle fajta Juhar-fák ta
láltatnak.

1. A 9 H e g y i  J u h a rfa  (Acer pfeudo-pla- 
tanús) fzép fejér a’ iája, tartós, még a"
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ízű  fém eméfzti, és fzívos. Mellyre nézve 
páltzáknak és hegedűknek alkalmatos.

2. Széles levelii Ju h a rfa . ( Acer plata- 
noides). A’ kertben fok helyeken tartatik 
fejér hajáért, és a’ leveleit a’ hernyó nem 
bántja , mint az elsőt.

3. M e \ e i J u h a rfa  (Acer campeílre ) 
Alatson, és ritkán fzokott eg y Ember ma- 
gafságnyinál nagyobbra nőni; hanemha igen 
jó földben. A’ levele kitsiny, fája fzívos , 
és erős, fornélyozni vele könnyű. Ezt a' 
harmadik nemet leg-jobban lehet fzaporítani. 
A’ Magvát egéfz Télen fövenyben kell tar* 
tani , és TavaíTzal minden tokoftól el-vetni 
Tsemete oskolába, a’ honnan 3—4. Efzten- 
do múlva által-lehet plántálni. A’ hegyjeket 
az eí-ültetéskor nem jó el-tsípni; homlítani- 
is lehet, meg-fogonfzanak, és így rövid idő 
alatt ê géfz zőjd-falakat fzaporítanak.

Efzaki Amerikában találtatik még egV 
különös fajta, a’ mellyet Tzukor “Juharfának 
neveznek azért, mert ki-folyó levéből Tzu~ 
krot fzoktak főzni. Meg-furkilják az Amé- 
rikai Lakosok ezen’ fáknak az óldalát, mint 
mikor mi Nyír-vizet akarunk fzedni. K a im  
Uram azt írja, hogy ez a’ víz tsak ollyankor 
fzokott folyni, mikor az idő ködös, és a’ 
múlt Éjjel meg-fagyott ugyan, de azért a’ 
Napfény utánna nagyobb , minr a’ hideg. 
Ugyan ezen’ Ur írja, hogy eg’y fából 30 — 
60. kanna víz-is ki-jonn, és minden 16. kan
nából eg’y font igen jó - féle Tzukor ké- 
M l. Á l vén - fák kevefebb, de mindég;

L '2

Á5 F ák* N e m e i r ő l . i 6j
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l64 III. R. A z  EfiDüKRŐL
édefebb vizet tsepcgnek, mint az fijatalolo 
Svétziában már Dalmann Uram próbát tett 
az oda való Juharfákkal: de kevés hafzonnah

b). V a d -G ej\t£ n y e-fa >  (Aefculus Hippo- 
caítanum).

Ez a* fa Indiából került hozzánk. Né
ha napján íz ép növéséért igen fzeretttk az 
utak’. mellyékire , 5s kertekben a? Gazdák. 
De bizony moíl-is meg-érdemli, hogy ha 
fájáért nem-is, leg-alább gyiimóltséfítk lók 
féle haíznáért termefízúk. A levelét a’ Kets- 
kék , Juhok, és a’ Szarvas-marha édesden 
nieg-efzi. A’ Szarvas keíerü gyiimoltsére 
m tűz ér Ól-is el-m egyen.

Tavaílzal gyiimöltséröl lehet ízaporíta- 
ni. AJ jó földben első Efztendöben eg y láb» 
nyi magasra meg-nő. 3—4. efztendos korá
ban el-plántáhatik: de inkább OfTzel, mint 
Tavaílzal: mert hamar fakadását kár volna 
az ültetéísel meg-hátráltatni. hafznai fókák.

1. Meg - ízáradt gyümőltse Üfztnek Őr
letvén, igém jó tsirízt ád a’ Könyv-kötök
nek: mert keserű ize miatt eg?y féreg feni 
fzenvredi. A* Frantziák már jó keményítőt 
tudnak belőle tsinálni.

2. Fejér ruhát mosni vele, a’ leg jobb 
Szapannal vetekedik, t. i. a’ Gefzrenye-lifzt 
hideg vízzel fel-erefztetik, idő múlva nveg- 
fzürve, íorróán a* ruhára öntetik 7s így to
vább. Mikor a’ Liízt, a’ hideg vízben egye- 
kdik , úgy tajtékzik mint a’ leg-jobb Szap«,
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pan , es vcgre Savóvá válik, a’ mikor meg- 
nvelegíttctvén i'zép fejér ruhát tsinál.

3. Ha a’ Geiztenye eg’ynéhány napig 
tifzta vízben vagy Lúgban meg-fzívatik, a1 
Sertés jó ízűn meg-eízí. Végre úgy hozzá 
ízokilc, hogy kéfzítetleri-is falja,

c). N y ír-j a .  (Betula albá.)

Mi úgy tapafztaljuk hogy ez a’ Fa in- 
kább a’ hideg, mint meleg réízeket kedvelli. 
Gronlándiában és Izlándiában, a’ hol a’ ke
gyetlen fagy. minden fákat el-ŐI, a’ Nyirfa 
bőven találradk, noha ritkánn vaítagabb eg'y 
Ember’ karjánál. Ha a’ fúld nem felette ned
ves , akar fovány akar kövér (egyék az más
képpen , a’ Nyírfát nieg-termi. Oda-is hafz- 
no fan ültettetik , a’hol feni mi más Plánta 
meg-nem-marad. Még a’ folyó Fovenyet-ís 
meg-köti, ha azalatt agyagot, vagy fekete 
niór-fóldét taiál.A’ Fája iTlyen helyen kemény, 
és viffzás. A’ magas és kövér hegyeken ter
mettek ellenben lágyabbak , és könnyen ha- 
fadók. Mintegy 50 — 60. efztendös korá
ban végezi el nevekedéfét. Minden órán tör
ténhető halálát meg-lehet abból esmerni, ha 
a’ Dereka, alól már a’ haját vetkezi. Ha a’ 
fold nem igen vizes, tövig kell le-vágni 9 
hogy ujj Sarjakat hajtsék. Két képpen 
ízokták fzaporítani. Ott a’ hol a’ terem, 
hogy ki ne fogyjék a’ vágáíTal , meg
várjuk míg magvár ei - hullatván magát 
újjonnan veti: az az, a’ Nyírfa Erdőt eg’y-

Ä'  F á k ’ N e m e i r ő l ., 165
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166 I I I .  R .  A z  E r d ő k r ő l ,

fzerre le-nem vágjuk, hanem keskeny é$ 
hoífzú nyomokon' viíTzük minden Efzten- 
dobén a’ V7ágait, hogy a’ le-vágattak-is ma
gok urán magot hintsenek, és az Oldalon5 
meg-hagyottak-is ezt tselekedjék. Ha a’ rsu- 
pa kopárt vetjük-vele-bé, a' magoknak jósá
gár meg-válaffzuk. Ha a’ mag jó , egyenként 
ízokott el-repíteni. E’gy tenyérnyi mélly 
barázdába vettetnek a’ magok November
ben. A5 Homokban hamar ki-jonn. De a5 
Nyirkot, égetett gyeppel kell alá kéfzitenb 
A5 Mag-oskolákból jobb eket ŐíTzel, mint 
TavaíTzal áltaí-piántálni, mikor 5 — 10. Efz- 
rendósok. A’ magas és fzáraz helyekben ha
mar fel-veízik magokat.

Számtalan haíznait el-hallgatván, igazí
tom az E. O. Haus-vater in fy(lem . O r d . 
lo m . 5. p a g  2 11 . Es én magam meg-el ég
ízem az eg’y Nyír-víz izedéit meg-említeni. 
TavaíTzal mikor a’ fold-fagya egéfzlen ki
nem ment, dél tályban a’ fa, közel a’ tövé
hez menedékeién meg-fúratík. Mentül több 
Hó volt egéíz Télen : annál több vizet ád. 
A5 bírásnak leg - felíyebb feni lehet k ét  
rzólná! méllyebbnek lenni. Mikor a5 víz 
meg-áll, a’ lyukat be-kell fzogezni, és fzu- 
rokkal felül Önteni , hogy febje miatt ei
ne fenyvedjék. El romlik a5 Fa , ha akkor 
fzeídelntk róla Seprőnek való gallyakat, 
mikor már a5 nrdvefség meg-indult. A’ Le
velei a5 Julinak eí?éf>égefek. Melyre nézve 
az elet meg-fzedik a’ Gazdák, árnyékban 
Bitg-fzáraztják , és Télben megméretik.
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d). É ger-fa . (Betula alnus.)

Az Éger-fa leg-inkább fzereti a’ Vizek’ 
melíyékit, és a’ nedves 's alatsony helyeket. 
A’ vizes Réteket hafznofokká lehet vele 
tenni : mert taplós forrna gyökere, a’ Vad
vizet fei-fzívja. A’ febes Patakok’ partjait » 
Malmok’ gátjait meg-köti, és rákokkal meg
tűri. Brocke Uram ültetését két módon ja- 
vaíolja. Magról , vagy Gallyakról. A* meg
érett Egerfa gyümoltsökét 5Z. Márton nap
kor fzokták meg-fzedni, meg-fzáraztam , 
és ’Sákban ki-tsépelni. A’ kinek e' bajos
nak látfzik: fzeldelje-le a’ ’sendíilni kezdett 
gyümöltsű gallyakat, és fzurdálja - le oda 
a hol Éger-fát akar nevelni. A ’ napfény ki
hallgatja a’ tokokat, és magok Önként 
el-híntik magokat. A’ potsványos helyeken* 
árkokra kell elsőbb a’ vizet ízedni, hogy 
leg - alább a’ magok földbe, és nem vízbe 
vettetheífenek, a’ mellyben íbha ki-nem-kel- 
nek. A’ ki gallyakról akarja fzaporítani, 
három efztendos Oldal» farjakat valógaGék- 
k i , a’ kér, efzrendos növéíl tifztogaíTa-meg 
fzépen az Oldal-bimbóktól, és az efztendos 
növésből tsak eg’y tzólnyit ízeljék a’ vénebb 
növéshez. Ezt Mártiusban , míg a’ fa nem 
fakad , leg-bátorságofabb,tselekedni. A’ Fran-. 
tzok így fzaporítják az Éger-fát. A* Hollán- 
dufok Kápofztás és Gyümöltsós - Kerteiket 
Éger-fából tsinált eleven Sövényekkel oltal
mazzák. A’ ’Semlye-süíők a’ Tavaífzal vágott 
's megszáradt Égerfát fűit nélkül való láng

ig 4
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jáért egyformán becsülik a3 Rikk-fával. De 
azok meg-tsalják magokat a’ kik azt rakásra 
vefzik, és 3-~4efztendeig tartogatják, olly 
reménység fejében, hogy mentül fzárazabb, 
annál lebefebben fog tüzelni. Nem igaz. Az 
Egerfa mentül tovább áll: annál gyengébb 
tüzii. Ha a’ vizek mellyjékeire Egerfa karók 
veretnek, azok mentül tovább a’ vízben 
vágynak, annál tovább tartanak. KŐ-falakat, 
Hidakat, és Várafokat lehet az Egerfa karó
kon’ építeni. f Közönségében azt tartják, hogy 
az egéízlen Eger-fa defzkákból álló Nyofzo- 
lyákban íoha eg’y a’ bolhák ellen, és Dél
ben ki-feprik. A’ bolha mind a’ Levelekre 
ragad , és ki-Önterik; A1 nyári hívefen’ meg- 
fzáraztott Leveleket a’ Juhok meg-rágják: 
de tsak úgy ha azoknál még jobb eledelt 
nem kódoltak. A’ Szénázás után1 meg-fém 
fzagolják.

e). Tser-tölgy. (Carpinus betulus.)
Noha ez a’ fa kemény és fzívos: mind- 

azálral elég friílen fel - nevekedik, még a3 
leg-fzárazahb helyeken-is. A’ kövér, ritkás, 
és nem igen nedves földben nagyra no, és 
fzép íima Derekával ékeskedik. A’ tövéről 
ez-is új, onnan far jazik. Mellyre nézve min
den 20. 30. 35. Efztendo múlva ki-lehet 
vágni. Sokan magról-is fzaporítiák. De min
dég jobb tsemetékrol. Hogy elegendő tse- 
metéid legyenek, tsak alant vágd le a’ fát, 
rövid nap ki-far jazik. Még ennél jobb a' 
gyökereit a’ főidből ki-takarni. Ezek mind 
Jíj-zoidülnek, és minden csemetéhez egy

i68 Hí. R. A z  E r d ő k r ő l .
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ujjnyi gyökeret vágván bátran el-ültetheted. 
Három ESztendŐ múlva a’ fijataloknak hegy- 
jeiker le - ktll tsonkáznod, másként azok 
meg-fzáradván a’ Nyavalyát mindég alább
ihozzák. Sokan’ minden gyökér nélkül plán
tálják a’ Tser-tólgyet, ki válogatván az cg'y 
ujjnyi tsemetéket, a’ fold fzínén felül eg'y 
lábnyira el-fzclik, az oldal-bimbókat le-tiiz- 
títják, és árkokba eg’y-eg’y lábnyira eg’y- 
máflól le-fzurkáljak. A’ jövő Tavaflzal/egéSz- 
len a’ fold-ízínig meg-metízik. Sz. János 
napig meg- nyelik , és a’ Dudvától tiízrán 
tartják. A5 kik magról vetik a’ Tser-tolgyet, 
így tselekefznek.

t. A’ magot mindég vén-fáról fzedik, 
mikor az tókéletefen meg-érett, és a1 Mus- 
lsától meg-tifztítják. O fiz el el-vetik: mert a’ 
Tavafzi vetés két efztendo múlva fzokott 
ki-kelni.

1. Mémellyek a’ főidet a’ vetés előtt 
esztendővel fel-fzántják , és úgy hevertetik, 
míg az jól meg-nyomakodik. A’ füvet fzor- 
galmatofan ki-tifztítják mind eg’y fzálig.

3. A’ Fel - Szántásban a’ barázdák két 
lábnyira távol eg’ymáílól, és két tzól mél- 
lyen hagyatnak. Ezekbe a’ Makkot el-ve
tik, és feíüról könnyű földdel, vagy apróra 
vágott niohorkával azt bé-takarják, de tsak 
vékonyan; külömben a’ tsira meg fúl.

4. Sokan a’ kik nagy helyet akarnak 
bé-vetni, a’ fzántott földön’ a’ Makkot el
hintvén, hogy a’ munka annál Szaporább le
gyék , Hengerrel meg-jártatják, és hé-nyo*
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mariák. D u  R o i\J ram ágy tapafztalta, hogy 
aJ Tser - tölgyöt leg - jobb így vetni— Az 
Ember a’ földet alá fel - nem fzántja; ha
nem fzéíes kapával fzedi fel a’ gyepet íinor 
fzerint, és nem kapálja. Ezen kemény ba
rázdákba, ay makkot lábával bé-tapodja, ’s 
felürol nem földdel, hanem tsak Levelekkel 
fedi azt-bé. Az ujj Plántákat, hogy a’ fü 
el-ne-nyomja, eg’ynéhány Eíztendeig tifz- 
tán tartja. M üncíihaufen Uram, Haus Vater- 
jének 3. R Lev. 154. hoífzafan le-írja, mi- 
módonn kellefsék a’ Tser-tolgyböl, a’ Ker
tekben zöldfalakat tsinálni. De én ezt nem 
javafolom : mert a’ Hernyó, ritka Efzten- 
do hogy leveleit le ne eméíTze.

5. A’ leg-jobb földben elég hamar ne- 
vekedik, de nagyra nem. Azért-is Épület
nek való fát nem ád. Tűzre, balta, kala- 
páts nyelnek, ’s Tsépnek igen jó fzívos 
erőségéért*
f) . G alagonyá j a .  (Crataegus Oxiacantha)

Ez 2l fa mi nálunk minden moftoha 
helyeken meg-nŐ. Magról és tövekről fza- 
p ontható. Minthogy bokros és tovifes, a? 
leg-jobb Eleven-sövényeket vagy gyepüket 
lehet belőle nevelni. Olly sürü és kemény 
a’ fája, hogy a’ Pufzpang után máfodik. 
A ’ kik vaítagabbra akarják nevelni, nyesni 
tartoznak, kivált pedig a’ felső Szakál-gyÖ- 
kerkéket minden EfztendÖben le-vagdalni, 
a’ fold-fzínéhez közel. Veres gyümoltséböí 
a’ Helvéták ollyan forma italt k é fz íte n e k 3
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mint a’ mi Kökény - vizünk. En láttam be
lőle jó etzetet kéíziilni. De igen kévés 
Egett-bort. A’fzegénység gyakran meg enné 
kevéfsé édes lifztes gyümölcsét, minekután- 
na a’ Dér meg-csapra: de a’ köz babona 
fzerint attól fél, hogy azt halála’ óráján’ 
Vérrel okádja-ki: mert ezt a’ fát Kriíhis 
Urunk meg-átkozta. Nem tudom ez a’ Mefe 
honnan fzármazott. Elég az, hogy a’ Köz
nép közt közönséges, és boíízujában a’ gye- 
puból-is ki-vág ja.

g ). B ik k  f a .  (Fagus Silvatica.)

Mi nálunk az árnyékos , és Efzakra hajló 
fivatag oldalakon gyönyöriiségefen, és igen 
magasra nevekedik. A’ könnyű földet min
denek felett kedvelli. Tűzre nincs nálánál 
jobb fa , febes Lánggal-ég, és jó fzener ád. 
Ha meg-fzárad, töredékeny, meg-gorbül. Épü
letnek nem jó ; azért-is hogy a’ fzü ni eg
em éfz ti. Szekér-oldalaknak, kerek-küllők
nek , kenyér sütő - lapátnak , kerítéfeknek 
fzokrák mi nálunk fordítani, és fzóró-la
pátnak. Külső fzínekre nézve verefiek és fe
jérek. De azért nem lehet külomböző faj
táknak tartani. Sót E líís  Uram azt bizo
nyítja, hogy mind azok a’ Bikk-fák fejérek, 
a’ mellyek az Erdők’ fzélein vágynak, és 
a’ Levegő fzabadon’ meg-járhat ja. Ellenben 
az árnyékban nevekedcek vereíTek. A’ vi
zenyős helyet éppen ki nem fzenyvedik. A’ 
ízáraz és köves hegyeken’ fejérebb fájnak, de

A ’ F ák ’ N e m e i r ő l . i î
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annál nehezebbén nőnek, görtsqfsek, és gaL 
lyaíok. Az Anglufoknak van az a’ fzeren- 
tséje , hogy a' B i k k f á t  épületre, és 
hajók tsináiására-is tudják fordítani. Eilis  
Uram azt mondja, hogy mi/el a’ Bikkfát a* 
fzú lég - jobban vefztegeti: ollyan fzerrol 
kellett gondolkozni, a’ melly a’ férget meg
ölje. E’ pedig a’ Sós viz ,, vagy a’ Tenger
vize. Mellyre nézve az Anglufok a’ Bikk
fa Defzkákat azonn T o k b a v a g y  folyó
vizekbe hányják, és ott tartják leg-alább 
négy Holnapig. Leg - jobbnak tarják a1 fát 
akkor vágni , mikor abban a’ nedvefségek 
egéfzlen mozgásban vágynak. Mi módon 
kelletik a’ Bikkfát fzaporítani, ’s tűzre vagy 
Épületre le-vagdalni: alább a’hol az Erdők* 
Vetéséről és Vágásáról lelTz a* fzó, elöl- 
fogjuk adni.

A’ Bikkfa Leveleket a’ Szalmazsákok
nál fokkal fellyebb lehet betsülni. Ugyan-is 
azok hét-nyóltz Efztendeig-is puhát tartanak. 
A’ fzalma pedig EfztendŐ alatt-is porrá tö
rik. Sok Gazdaílzonyok bé-is várják Deré- 
kally-hajakba a’ Szőr Vánkufok’ formájára.

A’ Bikk-makk fok-féle hafznaiért meg
érdemli a’ Termefzréft. A’ Sertés a’ Bikk- 
makkon hamar meg hízik, ’s attól kedves ízű 
hűit kap. De a’ Szalonnája tsepegni fog, 
ha tsak a’ Makkolás után, vagy két Hétig 
nem kukuritzáztatik. Vilnius ollyan formán 
ír a’ Bikkmakk felöl, hogy azt az Embe
rek is eledelekre fordították. A’ bizonyos, 
hogy az Erdő-hátiak Borfod Várniegében,
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hamu alatt sülve, sót nyerfen-is, mint a’ 
Mogyorót kenyérrel meg-efzik. En magam
is ettem eleget, és nem tapafzralram meg
hódító, vagy réfzegíto erejét, a’ mellyel, 
mind magát a’ Makkot, mind a’ belőle ké- 
fzíttetett Olajat, friííiben méltán vádoljuk

Ámbár a’ Frantziák a’ leg nemefebb Fa
olajat íajtólják: mindazáltal Francheviil Uram 
azt írja, hogy a’ leg-úribb Frantzia Aízta- 
!okon-is tsupa Bikkmakk olajat látott, és 
maga-is jó ízűnek  ̂találta. A’ melly Magyar 
Gazda ezt az Olajat kéfzíteni akarná: leg
jobban le-írva találja annak tsináláfa módját 
a’ Francheviil Uram út-mutatáfa fzerint, a’ 
Berlini Királyi Akadémia’ Tudósításinak 2*. 
Darabjában.

i766ban 'T o ^ e tti Uram Olafz-orfzágbari 
illyen módon’ kéízítette a’ nevezett Olajat — 
Oétoberben, minekutánna a’ Gubások ki
nyíltak, és önként el-húllotta, meg-fzedette 
a’ magokat nagy meg - válogatáíTal, hogy 
valami penéfzes, vagy avas magok ne-egye 
ledjenek az egéfségefek közzé. Ezeket a* 
Len-olaj-üíÖbcn fzéllyel-torette, és Ló-fzŐr ta- 
rifznyában ki-fajtóltatta. Száz font Makkból 
nyomott 12 font tifzta és jó féle Olajat, és 
Öt font zavarói!. Míg a’ Makkot ŐrlÖtte, azt 
ottan-ottan meleg-vízzel meg-lotsolta, és el
keverte, valamint a’ Len-mag Olaj tsinálás- 
ban fzokás tselekedni. Ha a’ Makkokról ha
jókat le - vévén , a’ tsupa bélét törerte-meg 1 
márvány mo’sárban , és úgy nyomatra-ki: 
femmivel fém lett több Olajjá. De mind a
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nyifzor fejérebb, és fzín nélkül valóbb ola
jat nyomott, a? mennyiízer a’ Makknak ve
res-haját, és belső bőrét ie-tifztította.

A 1 Bikk makkból kér féle képpen fzok- 
rak liízret örleni. i- Azokat nyersen meg
hámozzák, és darab ideig meleg-vízzel fzí- 
varják. Továbbá a’ beletskéket takaró hár
tyát le-vonják, a’ fejér beleket apróra me- 
téllik , meg ízikkafztják , és sütő kementzé- 
ben* ki-fzárafztják. Ez által a’ kelíetinél bő
vebb olajos réfzek el-fzállanak, a? mellyek 
a ’ puhás Üfztet meg-gátolnák, és a’ kenye- 
ret-is erős, sűrű, és fzalonnáísá rsinálnák.
2. A’ második, és fokkal fzaporább lifzt 
tsinálásnak ez a? módja; hogy a’ makkot 
minden hajaílól sütő kemenrzébe hányják, 
mikor abból a’ sütés után a* kenyeret ki- 
fzedték az Aílzonyok. Kivált ha fok töltetik 
eg’yfzerre a’ kemenrzébe : gyakran, és jól 
meg-kelletik azt forgatni, hogy minden 
ízem jó i, és egyenlően meg - pergelodjék. 
Ez által hódító erejeketha volna még,  le
vetkezik , és könnyen hámozhatókká lefz- 
jiek, valamint a’ Gefztenye melegében kön
nyen el-erefzri mind a’ két haját. Ha belső 
haját le nem lehet-is mind vonni, nem árt : 
mett az Őrlés által, valamint a’ búzából a’ kor
pája , külön válik. A’ tapafztalás mutatja, 
hogy a* Bikk-makk lifzt mind magában, 
mind más lifzttel elegyítve jó eledelt ad.

Sajtnak-is tsinálják a’ Bikk-makkot, 
mint a* Mogyorót, tejjel Öfzve-gyurva. De 
hogy az ne réízegítsék: a’ lifztet a’ fellyebh
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mondott módak fzerint bódítő erejéből ki- 
kelletik vetkeztetni.

h ). A 1 G e f^ te n y e -fa . ( f a g u s  C a  (lanea ) .

Már ezt a’ fát az első Darabban a5 Gyű- 
molts-fák közt emlegettük. Azért-is itten 
tsak inkább mint hafzna vehető fájáról fog
juk ditsérni. A5 Régiek úgy mond T. M it*  
terpacher Uram, nem tsak gyümoltséért, ha
nem kiváltképpen fájáért termefztették a5 
Gefztenyét. A5 Frantziáknál, ’s Anglusokná! 
a’ Gefztenye-fákból tsinált Templomok5 fe
delei fok fzáz EfztendŐktol fogva tartanak, 
és moíl-is ollyak mint az újjak. Hordóknak , 
és Szőlő-karóknak már másutt-is dítsértük. 
Tsudára méltó dolog az, hogy ez a5 fa mi ná
lunk meg-terem , és minden képpen hafznos 
mind tartós fájáért, mind kedves gyümől- 
tséért, még-is éppen nem igyekezünk- el-fza- 
porítani. Az Olafzok a’ Gefztenyét egéíz 
Efztendeig-is el-tartják ezzel a5 meflerség- 
g e l, hogy mihelyt le-fzedik: ki-terítik a* 
Nap-fényre, Éjjel bé-trkarják, és 12— 15. 
nap múlva, mikor már jól meg-fonnyadt 
eg’ynéhány minútáig forralják, az után ke- 
mentzében meg-aízalják fzemesen, hogy 
meg ne égjék, és meleg helyre el-rakják 
Télre. Némellyek eg’yfzerre afzalókra töltik 
mint mi a’ Szilvát, meg-füítölik, és meg- 
afzalják. Mikor pedig Télben enni akarják , 
eg’y üftben vizet forralnak, és az AíTzú- 
Geíztenyét a5 meleg-víz párájára , hállóra te-
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rírik. Az ott meg-crefzkedik, meg-Mgyúí $ 
és olty kedves ízű, mintha akkor fzeciték 
volna. Az egéfz meíterség hát abban áll , 
hogy úgy meg-! záradj ék , hogy a’ nedves
séget magába ne vegye, a’ mellytöl meg- 
poklosodik.

i). A * K oros f a .  (  Fraxinus E x c e lfio r ) .
■ , * r%

Ez magas, gömbölyű, és íima dere- 
kú-fa. A’ kövér tőidben 30—40 Efztendo 
alatt tökéletefségre megyen. A 9 Magvát Ok
tóberben’ meg érleli. Mellyre nézve mindjárt 
kell vetni; mert kiválta’ Ízáraz földben két 
Efztendo múlva kél ki. A’ vizenyős helyen 
roíTzabb a’ Koros-fa fokkal, mint a' mér
tékletes nedves földben. Az Erdei-fák kö
zött ritkán van eg’y-eg’y , a’ meíly hamarább 
nevekedne ennél, és hamarább lehetne hafz- 
nálni, akar tűzre , akar egyéb házi efzkö- 
zöknek. A’ kik a’ Koros-fás Erdőket mind 
ezen két végekre hafználják , úgy tselekefz- 
nek , hogy vagy mindjárt újjonnan vetik ap 
le-vágottak helyére, vagy idő jártával. A? 
magokat fzarii-forma erős tokjaik miatt egéfz 
Nyáron-is földben áztatják, és O&obernek 
vége felé, mikor az Erdőnek eg’y darabját 
ki-akarják vágni, a’ meg-ázott magokat eg’y 
tarifznyátskában nyakokba akafztják, és a’ 
könnyű kapátskával , a’ pufztás helyeken 
eg’y lyukat vágnak, a’ melíybe a’ rarifz- 
nyából ki-vett magokat bal kézzel bé-hín- 
tik, és a’ kapával mint eg y 1 i f i  tzólnyi-
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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ra Földdel bé-takarják, egynéhány Efztendo 
múlva a5 görbén notteker, a’ főidről Öt tzól- 
ay ira eLvágják. A' melly le tsonkázás urán 
a’ tsemete újjonnan liajr. ^Mikor már na
gyok, a“5 hegyeket el nem lehet vágni, más 
képpen magas síma Derekok íoha fém leílz. 
Minthogy tehát hamar no, és a’ Gazda a’ 
Kerekjánóktól 15— 16. Eíztendó múlva izép 
pénzt vehet-hé a’ fiatalokért (a* kik azok
ból a’ leg-jobb féle Kotsi-rudakat, ’s Szekér- 
óldalakat kéfzítik ) nem reíteiheti a’ Koros- 
fa ültetést.

Tíizi-fának-is jó a’ Koros-fa : mert min
den zöldjében le-vágott fák között nem tsak 
legkönnyebben ég; hanem nagyobb mele- 
get-is ad mint az Eger-fa is. Még eg’y ed
dig a’ Koros-fának esméretlen hafznárol em
lékezik Germ er shaujen Uram. Az én Szom- 
fzédomban úgy mond, a’ Parafztok a’ KÓ- 
ros-fár a’ Gyümölcsösben nevelik, és a’ ta- 
pafztaíás fzerinr mindég több gyümölcsök is 
van ezeknek , mint másoknak. Azt ugyan 
nem akarom állítani ( így fzóll továbbá ) 
hogy valamint a’ Viperákat, Kígyókat meg
öli a’ KőrÖs-fa levél , a’ mint közönségefen 
tartják: fzintúgy a’ Hernyóknak-is gyilkoílá. 
Talán inkább az ennek a* Termékenységnek 
oka , hogy a’ Kóros-fák árnyékot tartanak 
a’ többi iáknak. A’ Lepkék pedig nem örö̂  
mest tojnak ollyan helyekre , a’ mellyekbe 
elegendő Napfény nem fzolgálván, tojásaik 
ki nem kelnek.

M
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A’ levelét, ’s fijatal leveles gallyjait e?íJ 
nek a’ fának fok helyeken a> Juhoknak, és 
Szarvas-marhának legeltetésére fordítják. A5 
Hildesheimi Parafztok a* víz árkok mellet 
nevekedő 6 —7 * efztendos Köros-fa tsemeté- 
két Auguílusban, és Septemberben meg- 
nyírják. A’ le nyírott gallyjakat tiomókba 
kötözik, meg-fzárafztiák, és a' Juhoknak , 
Kerskéknek enni ad,ák. A y Nlufeum  R u ft. 
T om . V I I. pag 64. fzerint a’ Genfi Lako- 
fok a5 Lovakar-is egéíz Télen Koros-fa gal
lyakkal abrakolják. A rn old  Uram Stájer Or- 
fz,ágban Máriatzelbe való átázásában azt ta- 
pafztalta, hogy a’ körül-belol való Helysé
gekben egyedül KŐrÖs-fa gallyakkal telelte
tik a’ Szarvas Marhát, ,valamint a’ Juhokat, 
és Ketskéket Nyír, és Eger-fa levelekkel.

Vágynak tapaíztalt Gazdák , a’ kik azt 
mondják, bogy a’ nedves helyen nőtt Ko
ros-fákon’ foha Koros-bogarat nem láttak. 
Ellenben, a’ mellyek hegyen, és fzáraz főid
ben vágynak, a’ Darázsoknak, és a’ neve
zett Bogaraknak kedves tanyájók.

k). A y D ió  f a .  ( Juglans R e g ia ).

Ez a’ fa minden Földben , még a’ leg- 
kovitsefebben-is otthon van. Fája sürü, és 
íimítható. Mellyre nézve ez előtt a’ házi-bú
torok Diófákkal boríttatrak-bé, mind addig 
míg a’ Bsrkótza - fa elejibe nem hágott. 
Felső zöld hajával a’ gyapjút lehet feilend. 
Gyümöltséhol Olaj készíttetik. Leveleivel,

* 7 8  I I I .  R .  A z  E R D O K R é t
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A ’ F ák1 N e m e i r ő l . 179

a* mint említettem a’ mijeink hordót forróz
nak. A’ Kotsifok a’ nyári meleg napokban, a? 
potsik és bögöly tsipés* el-távoztatájára, zöld 
Levelekkel dörgölik végig Lovaikat. Azt hi- 
fzik fokán, hogy a> Diófa többet terem > 

ha gyümóltseit rudakkal verik-le. A’ honnan 
van az a’ Magyar Példa-befzéd-is: AíTzony 
Dió verve jó. De ámbár a’ Seb-helyeken 
ujj gallyak nőnek, a’ mellyek két, három 
EfztendÖ múlva teremnek: még fém lehet 
a' vcréíl hafznosnak, vagy ay termékenység 
okának tartani. SÖt az által a* fa idő nap 
előtt el-vénül. Igen nehezen vaílagodik de
rekában. A’ honnan a’ Parafzt azt mondja, 
hogy annak a’ ki Dió-fát ültet meg-kell ak
kor halni , mikor az ollyan vaftag leíTz r 

mint az Ö Nyaka. Imé hogy leílz a* termé- 
fzetbóLis babona.

Amérikában fekete fájú Diófa találtatik, 
gyiimoltseire nézve, nem fokát külombö- 
zik a’ mijénktöl, de ennél erofebb terméfze- 
tü. Már a5 Németek fzaporítják.

Hogy a’ Diófa kővé váljék, még pedig 
fzéppé, bizonyítja a’ Püspöki-Egri Termé- 
fzet-Tárjában (Mufa:o natur.) találtató egTy 
ember deréknyi vaílag, és minteg’y másfél 
íingnyi hoífzú Diófa Agáthes.

1). A 9 N y á r fa .

A* Nyárfák kozönségefen a’ vizenyős 
helyeket fzeretik, hamar nőnek, és hajol  
ki-fzáraztatnak a* Füz-fánál jobb tüzi-fát ad-

M 2
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nak. Vágynak egynéhány félék. A’ mellyefc 
közt nevezetes az Aménkai Nyárfa. Ennek 
a’ fája keményebb a’ mijénknéí, és birkéjé- 
bol az úgy nevezett Baksam-olaj kéfzítte- 
tik. Kár hogy rni hozzánk nem hozatik ; ha
lott Levegő egünket el-fzenyvedi. Nevezetes 
még a3 Canadai Ny ár fa-is , azért hogy Leve
les árnyékos. 12 — 15. efztendo alatt, olly 
vaílagra n o , mint az Ember Dereka. Ezzel 
a’ fajtával ültettetett-bé, a’ Peíli Duna-híd- 
jánák két oldala 1780. Novemberben.

* A* vad Tserefznyét arról lehet dicsérni, 
hogy keferü gyümŐltsébol hafznos víz 
égettetik. Míg íijatal, abrontsnak jó a3 
fája. Tűzre femmit fém ér.

A’ Vad-alma, és Vad-kÖrtvély minden 
némíi hafznaira nézve esméretes. Kemény 
fája a3 Pufzpanggal vetekedik.

in ). T őlg y -fa . (Quercus Robur.)

A’ Tölgyfa a’ Tserfával eg’y nemre tar
tozik, és fajtájokra nézve miben kiilbmböz- 
nek eg’ymáftól, a’ Gazdák jól tudják. Any
ja , vagy Királynéja az egéfz Erdei fák’ Se
regének. Fája mind tűzre, mind akarmi 
épületre leg-elso. Gyümölcse, a3 mellyMakk
ból és Guhitsból áll, meg-fzokta olly kor- 
ollykor a3 Gazdát jutalmazni. A3 Tölgyfa 
ízén n él jobb a3 Nyírfa-ízén. Es a3 Tseríá na- 
múnál ruhát lugzani, a3 Bikkfa hamu. Bő
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vebben akkor fogok róla fzóllaní, mikor az 
Erdők’ vetésére és nevelésére érek.

n ). A i  Ákdtx_ - f a .  ( Robinia pfeudo- 
acacia.)

Penfylvániából, és Efzaki Amérikának 
más réfzeibol került elsőbb Frantzia-Orfzág
ba , onnan mi hozzánk. Hamar növő fa. 
De minthogy a’ Gyökereit 20. lábnyira-is 
el-terjefzti: Kertekbe, és fzoroíTan a’ Ház 
töveibe ültetni másfzor fém javafolfuk. A’ 
Leveleit ugyan a’ Hernyó még eddig nem 
tapafztaltatott meg-enni: mindazáltal zuid 
falaknak még fém jó : mert késő fakad, és 
hamar vetkezik. Böhmer Uram a’ Terméfzet’ 
éjj Játék-néző-helyének I. Dar. Lev. 160. 
igen böltsjegyzéft tefzenróla: Nem akarunk, 
égymond,ezen fának Javaslóival ellenkezni: 
mindazáltal azt hiíTzük, hogy a’ magunk ha
zai ElŐ-fájinkbó! fzint azon hafznokat húz
hatnánk , ha gondjok’ - vifeléfektől a’ fzor- 
galmatofságot nem fzánnánk.

^  o ). Ä  F & z f a .

Ez igen fok fajtákra ofztatván, lehe
tetlen tzélunkhoz képpeíl mind elöl-fzám* 
lálni, és közonségefen tsak azt jegyezzük- 
meg rólok; hogy a’ vizenyős helyekre, 
Rétek’ ízéleire, ’s Utak -mellé,  hafzno- 
fan lehet ő k e t  plántálni. A’ Tsonká- 
záft minden fák k ö z t leg - békefségefebben

M 3.
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d -  fzenyvedik. Idején virágoznak, mikor 
még a’ Hó fém olvadott-fel. Meílyre nézve 
a’ Méheknek igen idején való Eledelt fzol- 
gáltatnak. A** Fuz-fák ültetésében némellyek 
azt vették -efzre, hogy igen meg-kívánnák 
azzal az oldallal fordíttatni a’ Napfénynek, 
a’ mellyel az Anya-töveken’ állottak, kü~ 
lömben fok fakadatlan marad közzülok.

* Itt meg-emJítem eg’y Nemes Hazánk
fiának fzorgalmatofságát Rimafzombat- 
ban, a’ ki a’ Fűzfa-bimbókon találtató 
pamutot , minden fzorgalommal oda 
igyekezik vinni, hogy azt fonni meg
lehessék. Mellyik Fűzfa fajta körűi fzor- 
galomatoskodik, meg-nem nevezhetem; 
mert nem láttam. Reményiem mindaz- 
által, hogy a’ Boroftyán-Fűzfa leífz, 
£ Salix pentandra Lin. ) mivel az gyap
jas , és azt egéfz nyáron meg-tarrja , 
egéfz Tél kezdetig. Éljenek az illy gon
dos Hazafijak!

p). Ä  Berkényefa. (Sorbus D om eftica)

Ez a’ fa mi nálunk a’ Szőlő Hegyeken’ 
imitt-amott neveltetik. A’ Borfod-Várme- 
geiek Ufzkurutzfának nevezik, és elég bő- 
ven-is ültetik. GyümŐltse ha meg-ívik, nem 
mólsó, kivált pedig afzalva, a’ has menés
ben kínlódóknak tsaíhatatlan házi orvofsága, 
rája igen erős, hamar-is no, Sajtó frófnak 
és egyéb ollyan fzerfzámoknak, a’ mellyek

t%2 I I I .  R .  Az  E r d ő k r ő l
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eg'yüvé dorgölésben hamar kopnak, meg- 
betsüíheretlen. Meg-érdemlené hogy bőven- 
ben idtettetnék.

q ). H á r s fa . (  Tilia Europ& a .)

Mindenféle földet el-fzenyved, de a’ 
Homokban (ha az nem felette fzáraz) főkép
pen gyönyörködik. A’ Hollándufoknál, és 
Német-Orfzágban-is maid minden Sétálók 
(Alleen) Hársfákkal vágynak végig ültetve. 
Felette fokáig tartó-fa. Mellyre nézve G le -  
dltfch Uram azt javafolja, hogy a' Határok
nak meg-küíömboztetésére Harsfát kell ül
tetni, a’ melly minteg’y örökké tartónak 
látfzatik. Siléfiában több mint iooo. Efzten- 
dos Hársfa van Neoftadiumban. A’ melly 
már annyira el-ágazott, hogy ioo. Ofzlopok 
is tartják, és tsak eg’y Gallyából, a’ mel- 
3yet a’Szél le-tört, hét öl tüzi-fa lett. A’ Kép 
faragók ezt a’ fát becsülik azért hogy puha, 
még-is tartós, és nem hafad. A’ veres Hárs
fa a’ fejérnél még jobb A’fzú fém igen eméfz- 
ti. A’ Diós-győri Bikkben olly fzép Hársfák 
teremnek; hogy azokból 5—6. öles áltál- 
gerendák faragtatnak. Igen gyönyörű illat
jával a’ Hársfa-virág, a’ Méheket annyira 
magára tsalja, hogy azok a’ méz-hordásban 
a’ miatt meg-hátráítatnak. Mellyre nézve a" 
Méhes - gazdáknak azt javaslom, hogy a* 
Méhesben, vagy tellyefséggel femmi Hárs
fát fém tartsanak, vagy olly bovséggel iiltef- 
sék azt, hogy a’ Méhek elegendő eledelt

M 4
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találjanak rajtok; külomben eg’yik virágról 

mánkra máfzkálván, egéfz Heteket-is el
töltenek hafzon nélkül. A’ hol a’ Hársfa 
bőven van ellenben , a’ Méz igen fzép fe
jér, és kedves illatu, a’ meílyet a’ Lengyel 
Méltóságok’ Aíztalán’ kiváltképpen lehet 
látni, AJ kik a’ Hársfa-virágból gyújtott fe
jér-mézben, a hofízú életnek okát kereíik. 
A ’ kik a’ Hárs-fát rhagról ig y ek ezik  nevelni: 
a’ magokat nieg-sértés nélkül tifztítsák-meg 
hajaiktól, ’s úgy vefsék-eí: másként máfo- 
dik TavaíTzal kelnek ki. A *  meliy Gazdaíízo* 
nyok Arany-vizet égetnek : a’ Hársfa-Virá
got fo Ingredientziának tartsák. Ez adja an
nak az ájulásból megelevenítő erős ihatott, 
és piros arany-fzínt.

§ ő8.

Még azok a1 Fák’ Nemei vágynak hát
ra, a’ mellyek állandó hegyes, fzúrós, 
é« to forma leveleket termének. A’ Terpen- 
tín-fa ugyan le-vetkezi ŐíTzel leveleit; de 
a’ többiek meg-rartják. Abban is külömb'óz- 
nek még ezek az L  Ofztályban elő-fzáraiálc 
fáktól, hogy ha Őket ki-vágják : foha gyö
kereikről újjonnan nem farjaznak, ha mind
járt azok benn hagyatnak-is. Továbbá majd 
mindnyájan valami fzurok nemét konnyez- 
nek-ki, vagv leg-alább erős fzaggal gőzö
lögnek. A’ hideg, fzáraz, fóvenyes Hegye
ken’ találtatnak , a’ mellyeket közönségeién 
Fenyvefeknek nevezünk. Mindnyájan ezen’
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három Nemek alá fzoríttatnak. i. Fenyő, 2. 
Tifzafa. 3. Gyalog-fenyő vagy Boróka-fa.

§. 69.

Nints eg’y-eg’y Fa-neme, a’ melly több 
féle Gazdai hafznokra fordíttathatnék, mint 
a’ Fenyő. Ugyan-is ebből Tüzi-fánk, Tsa- 
tornáink, Defzkák, ezekből pedig minden
féle házi - bútoraink kéfzíilnek. Hajaik alól 
fzurkot könnyeznek, leveleik a’ Levegő- 
eget tifztírják , ’s híves árnyékjaikkal az alat- 
tok való Plántákat a’ hőség , efső-tseppek, 
és hó-fzakadások ellen oltalmazzák. A ’ Szo- 
mólnoki, Svedíéri, és más Olvafztó-kemen- 
tzék, és Hámorok mindFenyŐ-fafzénnel táp- 
láltatnak. A’ Fenyőnek fajtaji.

1. A ’ F ejér fe n y ő . ( Pinus picea ) A’ 
mellybol Defzkák, létzek fíiréfzeltetnek, 
és Sindelek hasogattatnak. Tíz-tizenhárom 
Efztendeig eg’y ember niagafságnyinál nem 
mindenütt fzokott magafabbra nőni. De 20. 
efztendos korában a’ 13. ölet*is meg-halad- 
ja. Nyesni nem kell; mert az oldal-gallya
kat magától el-húllatja. Ha valaki a’ tetejét 
Pípa-fzárnak el-tori 9 foha többé nem no. 
Már mondottam, hogy a1 tövéről ki nem 
far jazik. Azért-is magról kell vetni y vagy a5 
ki-vágott Fenyvefekben a* Mag-vetést tsak 
a’ Terméfzetre bizni.

A’ Fejér-fenyőt ŐíTzel fzokták vetni ,
' hogy a’ következendő Tavaílzal annál bizo

nyosabban ki-keljék. A’ fold fém igen he*

A’ F ák’ N e m e i r ő l .
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mokos, fém felette nedves ne legyék. A’ 
Magot tsak el kell hinteni, és bé-takárásá- 
ról femmit fém fzorgalmatoskodni: mert a* 
Magot a’ fzurkos nedvefség a’ hideg ellen 
meg-óltalmazza.

2. A 9 leeres-fenyő (Pinus Abies). A’ 
leg-magafabb, és hidegebb hegyeken fzo- 
kort teremni. Fája fokkal erofebb, mint a’ 
Fejér fenyőnek. A’ víz, úgy látfzik , nem 
hogy rothafztaná, de még erősíti. Minden 
fzáraz, és koviises főiddel meg - clégízik , 
tsak valami Nyirok legyék közzé keverve. 
A ’ Fekete-nyirokban ugyan hamarább no, 
de puhább, és veresebb fát ad , ’s keve- 
febb fzurkot. Ez-is magról vettetik. A’ Fe- 
nyo-diók t. i Decembertől fogva Mártiuíig 
meg fzedetnek , és inkább sűrűén, mint rit
kábban hinternek. Ha nehezen vefzik mago
kat, el*is fzokrák másuvá plántálni.

3. A 9 Terpentin fe n y ő  ( Pinus Larix ). 
A’ leg-magafabb hegyeken terem mi nálunk- 
is. A’ Lapájon ritkán volna fzerentse hozzá. 
Fája erős, és ÖrÖkké-tartó. Ama’ híres R t - 
phaeínek feítéfi ezen a’ fánn állanak még 
nioft-is, minden leg-kifsebb meg-hafadás 
nélkül. Magva minden féle földben fzeren- 
tsésen ki-kél. A’ hideg agyagot mindazál- 
tal nem fzereti úgy, mint a’ meleg, ritka , 
és homokos, sőt köves földet. A’Tsemeték 
első Efztendoben 4—5. újjnyira magasod
nak, és ki-telelnek minden bé-takarás nél* 
kül a’ tsupa fagy kozt-is. Eg’y Terpentín-fá- 
ból faragott Gerenda, tiz annyi terhet el*
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bír, m inta’ Fejér-fenyő. De minthogy 
igen hamar tüzet kap fzurkos voltáért, nem 
igen fordítják arra a’ végre.

4. A 9 C^edrus-fenyÖ még ma is tsak a* 
Libánus hegyén’ nevekedik különösen. Még 
1755. Schulde Uram 20. igen régi Czedru- 
íokat fzámlált ott meg, a’ mellyeknek va- 
ftagságok kóryéke 36. lábat tett. Már Euró
pában is lehet ír-magúl, a’ mint a’ Magyar 
mondja, Czedrus-fát látni.

§•

Reá nézve, vagy külső fzínére a’ Tifza- 
fa ( Taxus) fzintúgy ezen lí-dik Ofztály- 
ba tanozik. Nehezen nevekedo fa. A ’ Sze- 
pefségen’ mindazáltal már arafznyi fzéles 
defzkákat-is metfzenek belőle. A ’ mellyeket 
minden-féle házi - bútoroknak lehet kéfzíte*
r.i, és meg-fényesíteni minden gyanta nél
kül. Gyönyörű veres, barna a’ közepe, a’ 
külső réfze fejér. Fekete fzínnel ha bé-itat- 
ják: az Ebénus-fával vetekedik. A’ levelei a’ 
I ovaknak, Ketskéknek, és Teheneknek halá
los méreg, a’ mint tartják. A ’ Fáját meg-re- 
fzelve, az ollyan Ebeknek én magam-is fze- 
rentsésen bé-adtam kenyérre hintve, a’ mel
lyeket más dühott, vagy Vefzett - kutyák 
nieg-martak. A’ Spanyol Tifza- fának gyüi 
mÖltsei valósággal mérgeseknek találtatnak. 
Tudásomra a’ mijénk egéfzlen ártatlan, leg
alább gozire nézve: mert én magam, mind 

Szepefségen’ , mind a’ D. Győri Bikk*
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ben eleget jártam, minden ollyas érzés nél
kül közönök.

§• 7 i-

A’ Gyalog-fenyÖ minálunk fa formában 
nem terem; hanem rsak mint Tserje-bokor. 
Néha ugyan 40. lábnyi magas-is találtatott , 
a’ mint T. M i t  lerpacher Uram meg-jegyzi. 
GyiimŐltset a* Nográd-vármegeiek Boróká
nak nevezik. Vele házat füítölni, sót kódos 
időben reggelenként egynéhány ízemet megf
enni , hasznosnak tartják.

* Itt a’ mint látfzik, én igen tsak eg’yné- 
hány Fák’ nemeit, és tsak az esmére- 
tefebbeket, és hafznofabbakat fzámlál- 
tam-elol, mint a’ kinek tsak a’ Gazda
ság a* rzélom, ’s nem a’ Teílek-esmé- 
reti (Hiíloria Naturalis Specialis). A’ 
Tsemetéket, és Berki-Bokrokat ugyan 
ezen okból ehhallgatram. Talám támad 
idővel ollyán Terméfzet-visgáló Ma
gyar, a’ki Hazánknak esméretíen Ter
méseit ki-kereíi, és közre botsátja. 
Örömmel hallottam meg-vallom, nem 
régiben eg’y Nemes Hazafinak a’ Ma- 
gyar-orfzági Fa-nemek’ Öfzve-gyüjté- 
sében való gondos fzorgalmatofságát. 
T. Thefchedik Uram az, a* ki Édes 
Hazánkból már annyit Öfzve-fzedett, 
hocry egéfz fornélyozott Pohár-fzéket 
állított külömb-külömb-féle fákból ófz*
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ve ; és azt mondja : hogy a’külső Nem
zetek a’ mi Erdeínkbol hordják-ki azo
kat a’ nevezetes fákat, a5 mellyeket m i, 
mint külső Orfzágiakat drága pénzeim 
vefzünk-meg.

H íd  ék némelly EfztendŐkben ke
gyetlenkedésének legnagyobb nyomait Er
dőinken* láttatja. Ha az Öfz hoíTzú, nedves , 
és hirtelen kemény fagyás következik : nem 
tsak a“* fijaraíokde még a’ nyomorúságnak 
neki törődött fák-is meg hasadoznak. Mert 
a’ Terméfzer*tudományja fzerint, ámbár töb- 
nyire a’ ^Tellek a’ hideg által Öfzve-fzorít- 
tatnak: de a’ víz meg-nagyobbodik, ki* duz
zad , és mindég nagyobban ki-terjedő jeget 
tsinál, mint víz korában volt. A’ mellynek 
okát itt el - hallgatván , azt mondom tsak 9 
hogy a’ Fákban lévő bőv nedvefség az , a* 
nielíy a’ meg-fagyás által az edényeket ki- 
fzakajqa, és a* leg-lzebb fákat-is örökre 
nyomorultakká tsinálja. ügyan-is a’ fa , ha 
bé-borozik-is: foha mindazáltal többé Öfzve

II. SZAKASZ.
A* Fáknak Nyavalyájivól.

$• 7 2 ’
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nem forr 7 és a’ bárd alatt 7 valamikor faragd 
tátik 7 ketté válik.

A5 Téli-hidegen’ kívül fzint annyi ve
szedelmet tsinálnak még a1 Tavafzi fagy la- 
ló Ejjelek  is síma jegeikkel. A’ Tavafzi 
meleg napok meg-vidítják a’ fákat 7 ki-tsal- 
ják a> bimbókat. Neki fönn eg’y fagyos Ejt-* 
fzaka, ’s az egéfz zöldséget le-égeti. Kivált 
a’ Tsemetéknek ártanak ezek a’ tavafzi-vál- 
tózások; mert a’ mellyiknek hegyit a’ hideg 
el-tsapta, el-fzárad; és ha el nem vágjuk a* 
meg-sérült gallyat, az egéfz tover el-vefzít~ 
jiik. De így-is ugyan mit nyerünk ? A’ melly 
Tsemete le-tsonkáztatott, az óldaláról fog
hajtani. Már oda van eg’y Gerenda: mert 
az óldalról való fakadás mindég görbe fát 
csinál.

A * Szél mind a’ fijatal, mind a’ vén
fáknak ellensége. Ugyan-is a’ melly oldalról 
az a* fákat éri 7 eg’y áltáljában nem bántja ; 
de meg-görbíti Őket 7 és a’ Fa mindég arról 
az oldalról nevekedik 7 a’ mellyre a’ fzél 
hajtja. Ha pedig eg’yfzer meg-gorb'ült: lehe
tetlen meg-egyenesíteni. Sokkal több káro
kat tefznek még ennél az eg’y óldalról gya- 
kran fúvó fzélnél 7 a’ febes Forgó-fzelek 
(Tiphones) a’ mellyeket a’ tudatlan Köz
ember Sárkány-járásnak nevez. Mi nálunk 
nem oüy közönségesek 7 mim a’ Tengere
ken. En fzemeimmel eg’yfzer láttam ennek 
a’ Forgó-fzélnek dühöskodését 7 1779-ben 
LŐrintz nap tályján. Az idő efsos volt {zinte* 
és az ég Felhőkkel rakva volt. A’ többi

í<p III. R. A z  E r d ő k r ő l .
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Felhők kózzul eg’v fekete fzínü,két Ember 
deréknyi vaílagságú, minteg’y hat ölnyire 
íátfzott le-nyúlni, és Dél-felol, Nap nyti- 
gort-felé ment. Az alsó vége hegyes volt , 
és tsavargott mint a’ Kígyó-farka, a’ melly 
dolog adott arra a’ babonára alkalmatosa- 
g o t, hogy az Sárkány volna , a’ mellyet a’ 
Garbontzás-Deák meg-nyergelt. Az egéfz 
történet nem egyéb , hanem két ellenkező 
Sarkalatokról füvo fzeleknek eg’ymásba üt
közések. E d s d  Ebérts N aturíehre l o m . 1. 
p a g . 31.7. és Tab. X I .  le-feftve.

* írt mellesleg az eg’yiigyübbek kedvéért 
azt-is meg-jegyzem , hogy jóllehet nagy 
Kígyók vágynak ( a’ Peíri Királyi Ter- 
méízet-tárjában eg’ynek le-nyuzott bo
ri, két bétsi ölnél nagyobb, pedig ez 
tsak kölyök TsorgÖ-kigyónak a’ bori) 
noha RepülÖ-halak-is találtatnak, mint 
a’ ( Trigla-volans. Linnéi) A’ nevezett 
Terméfzet-tárban ez-is van, egéfz for
mában meg - fzáraztva : mindazáltal a* 
Terméfzet-visgálók Szárnyas-kígyókra y 
vagy Repülő-Sárkányra, minden fzor- 
galmatofságaikkal feni akadtak. Nin- 
tsen-is. A’ mit a’ Régiek Sárkánynak 
tartottak, nem egyéb Gyíknál , a5 
mellynek fzárnyai lévén hártyából, az 
igaz hogy repül: de nem nagyobb fo- 
ha fél-arafznyináh Ártatlan állatotska. 
Neveztetik Rep'ulÖ-fárkánynak (Draco 
volans Lin). A’ Királyi Terméfzet-íár*

A ’ F ák’ N y a v a l y j á i k ó l ; 19Í
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bán ezt-is láthatni 5 Égett borban tartat
ni Peilen7.

De hogy rzéiomra ismét vifíza-menjek: 
Ez a’ Forgó-fzéi, a7 mellyet láttám, mint
hogy a* Szóló-hegyeken ment kerefztül* 
űt-ában eg7y hordónyi vaílagságú fákat-is 
ki-tekert toveflól mindenütt: 7s a7 Kunyhókat, 
és egyéb Épületeket Öfzve-fzaggarta. Az il~ 
lyen íehes Forgó-Szelek gyakran az egtTz 
Erdeit öízve-törik , ha magokat valahol koz- 
zéjek vehetik. Egyéb orvofság ellenek nin- 
tsen ; hanem ha a7 fák oily sűrűén vágynak 
egymás mellett, hogy gallyaik eg’yiive ér
vén , magoknak valami fedelet tsináinak, a5 
meüy felett ha az illyen fzelek el-mennek-is, 
tsak az ágaikat torik-Öfzve, 7s Derekaiknak 
békét hagynak ; minthogy hozzájok nem fér
het nek. Ugyan ez a’ terméfzeti fedél hafznál 
a7 téli kemény fagy ás elien-is; mert fok- 
fzorHóval-is be-borított Gallyaikkal magok
nak meleget tartanak- A7 tapafzralás mutat
ja, hogy a7 Hó alatt mindég melegebb van 
mint felette. A’gyengés Gulyás-bojtárokata5 
nagy hidegben , Hóba fzokták a7 Mezei-em
berek rakatni.

if)2 III. R. Az  E r d ő k r ő l

§• 7 3-

Az Állatok még több károkat okoznak 
az Erdőknek, mint a7 leg-moítohább Hok
is. A7 Férgek, a7 fának haját, levelét, sőt

.magára’
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magát a’fát tenkre tefzik. A’ Barmok a’ gal
lyukat rágják-el. A’ Madarak a5 bimbókat, 

fakadáfokat pazérolják. A’ Férgek inkább 
íokaságokkal ártanak, mint erejekkel. Hlyé
nek kiváltképpen a’ Hernyók, és a’ Tsere- 
bogár. Ezek a’ Leveleket el-eméfztvén, a’ 
fát éhhel - hálásra juttatják: mert az a’ Leve
lein fzívja-bé az eledelt, i. Dar. §. 121. és 
ugyan azokon’ gozÖ3gi-k i a’ bővséget. Ha 
ugyan a’ Hernyók, ’s Tsere-bogarak pazér- 
láfa előtt kövér idők járván, a’ fa magá
nak elegendő tápláló nedveEéget gyűjthe
tett: újjonnan fakad. De hanem, el-vefz. 
A ’ Hernyók ki - vefztésére már imitt-amott 
némelly fzereket javafolván, a’ Tsere-boga
rak ellen a’ látfzik leg-foganatofabbnak, ha 
Őket a’, fákról íe-rázzuk. Ezek az állatok, 
kivált tifzta időben nappal aluíznak , és tsak 
eg’y rázintáíTal-is le-esnek. A’ Hollándufok 
Erdő nevelőket, és tifztogatókat tartanak , 
a’ kiknek eg’y könnyű Létra, és eg’y hor
gas rúd minden fzerízámok. A’ Létrán eg’y 
darabon fel-málzván, a’ horgot a’ leg-feíso 
gallynak akafzrják azért t hogy a’ felüröl 
hulló Tserebogár az alantabb alvókat esésé
vel íe-üíTe. A ’ Madarak mindazáltal töb
bet el - eméfztenek, mint egynéhány Nap- 
fzámofok-is el* ölnek. A’ Miskóitzi Szóló-* 
hegyeken’ a’ Szilváfokban gyakran láttam 
a; lsere-bogarakat Büdöskő füíhel le-ízé- 
díteni. Ugyan ezt mondhatom a’ Hernyók 
elien-is.

N
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§• 7 4 -
Mind a’ Házi, mind a’ Vad-állatok fok 

kárt teíznek az Erdőknek. Az Ökör, és 
Kttske igen roíTz Erdő*bírók, ha ki-nem 
záratnak. Ha az Ökröket a’ Tsemetésbe hajt
juk legelni; magunk vagyunk annak az oka, 
ha ott Erdőt íoha nem nevelünk. A’ melly 
iának az állat a’ hegyit el-harapja, a’ mind 
örökké tserje-bokor marad. Vagy marhát ne 
hajtsunk hát foha a’ fijatalosba, vagy hogy 
az magától-is bé - ne - romhafsék, azt ár
kokkal, vagy süni Eleven-Sövényekkel kö- 
rül-keríteni el-ne-mulaíTuk. A’ Bánya* vára
tokban, a’hol az Erdő nevelés már Tór- 
vényjé vált, Ketskéket nem-is fzabad tarta
ni: mert ezek ellen a’ leg fzélefebb árkok- 
is kevefet hafználnak. A’ Svékufok, hogy 
a’ Ketskék ne ugorhaíTanak, hátulsó ugró
inaikat, még kitsíny korokban el-metfzik. J

A* Vad-állatok közzül a’ Szarvafok, 
Őzek, Nyálak, ’s Egerek fokképen ártanak. 
Amazok a’ Tsemetéknek térejeket rágják-le. 
Ezek vagy a’ hajókat hántják-le, vagy a’ 
leg-jobb ki - kelő Makkokat eméfztik - meg. 
Amazok ellen, a’ jó Eleven-sövény a* hja- 
ra1okat meg*Őrzi. Ezek ellen maga legin
kább a’ Terméfzet orvos. Gróf Büjfön az 
Egereknek pufztítáfokra nem talált egyebet 
az Egérfogóknál. Az Egérfogókba pergelt 
Dió belet rakván, három Hét alatt 3000. Eger 
rét fogott-ki.
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§• 75 -

Vágynak még ezeken kívül több Ellen
ségeik is az Erdőknek. Azok t. i. a> rnel- 
lyek magokat a’ fának hajai alá vévén, a* 
fa haját kerefztül* kasul öfzve-furkálják, és 
kerengős utakat tsinálván magoknak, a> hajat 
a’ fától el-válafztják. Ezek ellen mi femmit 
feni tehetünk, hanem ay Madarak: m égis 
Őket üldözzük. Hlyen a’ Harkály, és ’Sólna 
7s ezeknek minden fajtáji. A’ Harkályokat 
valósággal ártatlanul tartják a’ Gazdák, úgy 
mond T. M itterpach er Uram , fa-rontóknak*: 
mert ezek koránt fém az ízetlen fa*hajak, 
hanem az azok alatt lappangó férgek után es- 
deklenek. Mellyre nézve a’ fák derekain 
fel-felé tsufzkálván, balta forma orraikkal a* 
fahaját m eg-ütik, vagy meg - lyukasztják ,  
hogy midőn a’ fa hajnak kongásából efzre- 
vefzik, hogy alatta valami féreg van , a’ tsi- 
nált lyukonn hoíTzú és enyves nyelveiket bé- 
botsátván, prédájokat ki-huzzák, ’s le-nyeN 
jék. Ezek fiát nem hogy nékünk kárt ten
nének; hanem inkább azt el-fordítják, és 
így kofzönerer, nem Srétet érdemiemének tftV 
lünk. A’ többi éneklő, ’s más Madarkák-is, 
a’ Makkokat,\s magokat fzéllyel-hordván Tse- 
metéket vetnek , kivált pedig a’ férgeket 
pufztítják. Mellyre nézve a’ gondos Erdőn 
bírók a’ bolyokat (bacc#) termo tsemeté- 
ket, tsak azért-is önként fzaporírják az Er
dőkben * hogy azokba mentül több Madarn 
kákát tsábítsanak.

N 2
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Bizony tsudálkozásra xméltó dolog 9 
hogy a’ Fajt és Mogyoró-Tyúkokat, Fátzá- 
nyokat, kedves petsenyéjekért még fzapo- 
rirani-is igyekezünk: holott kár-tévo álla
tok, mivel egéfz Télenn a’ bimbókat pa- 
lérolják.

Hí. R. Az E r d ő k r ő l .
/

III. s z a k a s z .

Az Erdők ' GondvifelésérŐl.

$. 76.

A  Z Állatok bizonyos ideig nevekednek, 
bizonzos ideig igen eg’y forma karban mint- 
eg’y meg-állapodva maradnak. Mihelyt pe
dig az időnek, vagy Életnek ezt a’ pont
ját el-érik: az élet abrontsánn meg-fordul- 
nak, és még hamarább meg-fogyatkoznak 
mint nevekedtek. ötven efztendőn’ felül az 
‘Ember fzemlátomáíl hanyatlik , Teliének 
nedvefség vivo tsotskéji mindenütt Öízve- 
kezdenek fzorúlni, az érző inatskák minden
féle gyönyörűségeknek érzésére meg-tom
pulnak. A* hajak gyökereikkel együtt ki- 
dilinek, vagy meg öfzülnek: minthogy azok
ban a’ fzínt adó olajatska többé fel-nem- 
mehet. így van a’ Plántáknak-is az 6 Sorfok 
Nehéz azonban meg-határozni, mikor ét- 
ték-el a’ fák azt a’ pontot 3 a* mellyen’ túl.
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lia le-vágáfokat halafztjuk, azoknak jósa- 
gokban íok kárt vallunk. Közönségeién azt 
tartják, hogy a’ TÖÍgy-fák 3—4 lzáz efz- 
r ndeig mindég nevekcdnek, és azon’túl kez
denek hanyatlani. G o ttfch éd  emlékezik a* 
F lo ra  Pruffícanak £13. Levelén eg’y To'gy- 
rol O p p en - falván , a’ meliynek vaflagsága 
27. rcf; és fzélefsége lg. lábnyi. Phitt l í 
rám írja egy másról, hogy annak árnyéká
ban 304. Lovas, vagy 4374. Gyalog kato
nák ti - fértek. Sok idő kívántatik arra, míg 
valamelly fa ennyire meg-nevekedik, és míg 
nevekedik, a’ bizonyos hogy még-jó-is. De 
mihelyt meg-áll, vefzedelmes a1 halogatás: 
mert mint a’ gyiimoitsben a’ meg*érés, és 
rothadás közt, úgy a* fákban-is az erő, és 
hanyatlás közt, alig van fsak eg’y kitsíny 
koz-is A’ mellyböi világos az, hogy nem 
azok a’ jó-karban való Erdők, a’ mellye- 
ket, mint a’ Fösvények kintsjeiket, ’sugori 
módon’ Őrziink és kiméllünk, hanem azok 
a’ mellyeker okofan vágatunk.

I
■ k  : •
§• 77-

A’ meg-érett, és hanyatló fának ezek az 
esmértetö jelei: 1. Minden EfztendÖben tsak 
rövid Gallyatskákat hajt. 2. Azok-is el-fzárad- 
rsak. 3. Hajókat el-hányják* és meg-mohofod- 
mk. 4. Sokkal idejébben fakadnak, és fokkal 
hamarábbel-húllatják Leveleiket, mint a’töb
bi fák. Ezt magam-is nem eg’yfzer tapafztal-

N 8
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tam. Az okos Gazda nem várja arra a* fát, 
hogy az említett jegyeket láthaffa: hanem 
maga keres állandó, és bizonyos jegyeket 
a’ rapaíztalásból , a’ főidnek és Levegőnek 
minéntüségéhez képpeíL Gróf Büjfon azt 
átéli , hogy a’ Tölgyfának nevekedését fsak a’ 
föld hordozza. Ugyan * is ha az Erdő
ben a’ jó fold nem vaftagahb 2 i f i  láb- 
nyinál, és alól vagy roűz fold, vagy ko- 
fzikla feklzik: a’ Tserfa 50 efztendőnél to
vább nem nevekedik. A 7 negyed - fél láb- 
nyi jó földben hetvenig. Az Ötöd félben fzá- 
zig. A’ könnyű homokban 40, 6 0 , 8o-ra 
leg-fellyebb meg-érik. A’ ki fűzi fát akar 
vágatni: ennyire nem fziikség hogy várakoz
zék : mert az illyen meg-vénült fa, ha eros
is, de lánggal nem fzokott égni.

§• 7 8 -

Hogy az Erdők el-nem pufztúlnak, az 
okos vágás leg-inkább hordozza. Hibáznak 
a?ok a’ Foldes-uraságok, a’ kik a’ fákat vá
logatva ad>ák-el. Af Bodnár a’ Dongának 
valót, az Áts a’ Gerendának, a* Molnár a’ 
Kerek-tengelynek valót válogatja-ki. Es így 
az Erdő meg-tizedeltetik. A1 FÖldes-úr örül 
a’ nyereségnek, hogy eg’ynéhány Szálfáért 
EfztendŐnícént ennyit ’s ennyit bé - vefzen. 
De nem gondolja-meg, hogy azon’ az eg’yné
hány fáknak az árán az egéfz Erdőt Örökre 
el-adta. Azt gondolják az Emberek, hogy 
a’ ki-vágott fák helyett máfok nevekednek*

19$ ' HL R. A z  E r d ő k r ő l ,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



'Kz E rdők ’ G ondv'is. 299

Meg-tsalják azonban tetemeíen magokat. 
Ugyan-is 1. a’ plánták, azok közt pedig a* 
fák tsak addig magafodnak , míg nap-fényre 
nem jutnak, és ázon túl vaílagodnak. 2. Az 
egéfz árnyékban pedig, éppen néni nőnek, 
sőt ha valamíg nonek-is, meg-állanak, ’s Tser- 
je bokrokká válnak. 3. Annyival inkább, hogy 
a’ ligetes Erdőkben a’ vadak Örömei! le
geinek, és a’ tsemetéknek tetejeket el-rág- 
ják. 4. Ha mind ezen’ akadályok nem lefz- 
nek-is: niég-is a’ tsemetéknek hafznok nem 
leífz: mert görbén’ nőnek, mindég árra a’ 
réfzre tartván, a’ mellyen’ a’ Nap bé - sut.
5. Mikor a’ sürüsben a fák eg’yenként vá
gatnak, nem tsak eg’y fa híjjá leífz az Er
dőnek : mert a’ le - vágott fa mikor eíik, 
hármat - is öfzve-tör, ’s míg az Erdőből 
ki - vontzoltatik, eg’ynéhányat meg-febesít. 
Melly fzerint én nem tsudálom, hogy azok 
az Erdők, a’ niellyekben tsak az én éré- 
femre-is Mefter - gerendákat vágtak, moll 
/nem egyebek Bereknél.

§• 7 9 -

A’ Szepefségen, és az Olvafztó-Kernen- 
tzék korul, moít már úgy vágják a’ Feny- 
veíl, hogy az egéfz Erdőt bizonyos, sőt 
annyi réfzekre ofztják, a’ mennyi alatt a* 
Fenyő, erre vagy amarra a’ végre tökéle- 
tefen meg - nevekedik, az az 80. vagy 100* 
réfzre, és minden efztendőben tsak a’ ki
mért réfzt vágják-Ie, és a’ többiből 12—24.

N  4
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forint büntetés alatt, tsak egy gallyaikat 
fém fzabad le-törni. A’ melly réíz erre az 
Efztendore a’ lVtikséghez keppeft ki - van 
fzabva azt egéfzlen le-vágják„ még tsak az eg’y 
ujjnyi vaítagoknak feni kedvezvén. E» böl a* 
leffz hogy a5 pufztán hagyott helyen’ min
den Eíztendöben más tsemeték nőnek, és 
míg a’ nyóítzvanadik réfzre jutnak a’ fa-vá
gók: azalatt a’ Icg-elsöben le-vágort dara
bon’ 79. efztendös FenyÓ-fák vágynak. On
nan van oíztán hogy az utazó, bámuló gyö
nyörűséggel tsudáljá, melly fzép változáii 
vágynak a5 Fenyvefeknek. Itt még alig vágy
nak eg’y ujjnyi tsemeték. Ámort Ember ma- 
gafságriyiak. .Azon tül vendég-oldalaknak va
ló gyönyörű bjaralok. A’ más oldalonn a9 
felhőket támogató gerendák ’s a’ t. A’ Tse- 
mérés-helyek nagy vigyázatban tartatnak , 
úgy hogy a’ jövö-menö Embereknek fokfzor 
a’ Szekereikerds meg-visgálják, hanem ror- 
íek-é valahol fenyő gallyat. A’ Tserfákka! 
másképpen lehet bánni; minthogy azok aoo. 
efztendeig-is nevekednek, kivált a’ jó-fold- 
ben. Erre nézve ha Épületnek való fák vágy
nak az Erdőkben: vagy aoo. réfzre kell azo
kat ofzrani, vagy tsak tiz - hú íz Eíztendő 
múlva eg’y réfzt ki-vágni, hogy az alatt a’ 
Tsemeték magokat jól fel-vegyék. Megjegy
zésre méltó dolog még az Erdő-bíróságban 
az-is, hogy a’ fáknak le-vágását foha kö
zépen , vagy arról az oldalról nem kezdik, 
a’ mellyről a’ Szél-fú.

ä c o  III. R. A z  E r d ő k k o r
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A z  E r d S k’ G o n d v i s . 20 r

Hogy ha ki pedig Erdejét tűzi'fának 
Öl-fzámra vágatja, nem fzükség hogy azt 
a’ felíyebb nevezett réizekre oílza: mert a’ 
tűzi fa, mentol fíjatalabb, annál jobb. A’ 
melly végre hamarább-is meg-nŐ annyira , 
hogy vágatthaísék 8c — ioo — 200. efzten- 
donél. Elég az iilyen Erdőket 30 — 40. leg- 
fellyebb 45. efztendeig nevelni, és akkor 
ki - vágatni fórjában , a’ mint mondottam. 
Azonban az ilíyen ErdÖ-birtokos, tsak azért 
hogy erre vagy amarra az eízrendore, ez 
vagy amaz réfz ki-van fzabva, nem fzükség 
hogy azt ie-vágafTa; hanem nézze-meg a? 
Szükséget, mennyi kél * el illendő áron’ , 
a’ többi hadd maradjék: nem kér az Erdő 
enni, a* mint a’ jó Gazdák tartják. Továbbá 
nékem a’ fém jónak lárfzik, mikor a’ Pa
ra fztok tzédulát váltanak tüzi-fára: mert ók 
kerefztül-kasíil fzaladoznak, ’s oda-mennek 
a’ hol leg-konnyebben meg-terhelhetik fze- 
kereiket. Igaz ugyan hogy a’ jó-fzívü Em
bernek arra-is fzükség vigyázni , hogy a’ 
Szegénységnek legyek honnan, és mivel 
mindennapi élelmét meg-keresni.De ha a’Gaz- 
da maga vágatja-le az egéiz Erdőt öi-fzám- 
ra, leífz a’ Szegénységnek mit dolgozni. 
El-mehet nap-fzámra öl-fát vágni, és vehet
is az Erdőben egéfz Öleket, ha nyereség 
kedvéért máfuvá akarja vinni. Ö neki többe 
nem kerül ígyis eg’y ölfa, mintha tzédulát 
vált. A’ Gazda azonoan fokát nyer, ha eg-y 
értelmes Ember vígyázáfa alatt úgy vágatja 
Erdejét, a’ mint már el-befzéítem.
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332 III. R. Ax  E r s o k a S c**

Jól-leher azt mondorram fellyebb, hogy 
a’ tűzi fás Erdőket hamarább Kell vágni , 
mint az Épületnek hagyattakar: nundazáltai 
éppen nem azt akarom , hogy a’ vágáít íijet- 
tetni kell: mert azt a’ tapaiztalás mutatja 7 
hogy a* fa, ha továbbatska marad lábonn’ , 
mind tetejére, mind derekában neveked- 
vén, fokkal több matériát ad, mint az igen 
fijatal.

A’ fém jó , úgymond T. M it  ierp  a eher 
Uram, mikor a’ Gazdák, a’ bizonyos réfz- 
nek ki-vágását parancsolván-, a’ fzépen in
dult, és reménységet nyújtó-fákat magáno- 
fan meg-hagyják; és cselekedeteknek ezt az 
okát adják. i. Hogy az így meg-hagyott 
hjatalok, két három annyi ideig benn-ha
gyatván , majd annál nagyobbra nőnek, és 
annál fzebb Épületnek vagy Hajónak való 
fát adnak. 2. Hogy makkot teremvén, men
tol hamarább tsemetéket fzaporítanak. De 
úgymond az említett Tudós, az én ítéletem 
fzerint meg-tsalják magokat. Mert az ollyan 
fák gyengeségektől fogva árnyékhoz fzok- 
ván , ha Napfényre, vagy fzabad Levegőre 
mennek: gyakran meg-fzomorodnak, vagy 
a’ Szél által ki-töretnek, és a’ mi leg-kiilo- 
nofebb, a’ meleg által gally-hozásra öfztö- 
nöztetvén , ezen túl magafodni rsak nem 
egéfzlen meg-fzünnek. De magot fém hinte
nek; mert a’ makk egyenefen magok alá 
eíik , és az az árnyékkal el-fojtatván, a’ he
lyet pufztán hagyj a fs a$ t*
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§. 80.

Az Erdő’ Je-vágás urán’ a’ Jegy éle a" 
Gazdának leg-elso gondja, hogy tsemecéket 
neveljék a’ régiéit helyébe. A 1 Keríréíeket 
már fellyebb dicsértük, a’ mellyek a’ gyen
ge plántákat a’ Széltől, és kártékony álla
toktól takargaísák. Jól van. De mit kerít, 
ha nem ver ? Nem elég fsak magára a’ Ter- 
méfzetre bízni az ülte teil: mert r. A’ Ta- 
pafztalás bizonyítja, hogy a’ fák nem egy
aránt fzorják-el gyümoltseiket. Eg’y helyre 
igen-is fok efik, másuvá femmi. A’ fok, 
eg’yik a’ maiikat el- nybmja. A’ ,kevésből 
kevefebb marad-meg, és fok üres pufzták 
mag nélkül hagyatnak. 7.  Azért is fzükséges 
még a’ vetés, hogy jóllehet az első Oíz- 
íályban heíyhetert fák gyökerjeikröl újjon- 
nan farjaznak: de mindazáltal a’Fenyők foha 
fém. Más az, hogy a’ vén gyökér, ha egy- 
fzer-kétfzer fzép fíjatalóíl nevel-is , de har- 
modfzor negyedfzer, mindég alább valót; 
és végtére tsupa tserjét tsinál. 3. Már azt 
máfutt-is meg-jegyzettük, hogy a’ fák min
denek felett leg-tartatlanahbak , ha ki-nonek 
is , ollyan helyeken, a’ meliyekben a’ gyö
kerek a’ földben ben-hagyattak, A’ Szepeísé- 
gen a’ki-vágott fáknak fzurkos töveit ki-fzedik 
a’ Faluíiak, és velek gyertya helyett világí
tanak. Látni való hát, hogy az E**dok meg
tartására, és az újjaknak tsinálására fzüksé- 
ges a’ Vetés.

A z  E r d Sk’ G ond v i s .
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III. R. Az  E rdőkről

IV.  S Z A K A S Z ,

Az Erdőknek Vetésekről.

§. 8i.

^ Í ik o r  az Erdei-fáknak külomb-külömb 
féle nemeit elŐl-fzámláltam : fzaporítások*
módját-is rövideden elő mondottam. Itt te
hát a’ Tölgyes, Tserfás, és Bikkes Erdők
nek vetésére tefzek tsak némelly jegyzése
ket: annyival inkább pedig i. mert azokat 
ide halasztottam, 2. Ezer meg ezer hafz- 
naikért leg-inkább ezek a’ nemek érdemlik- 
meg, hogy újjonnan veíTük, vagy fzapo- 
rítsuk.

Leg-inkább két módot követnek a’ Gaz
dák az ErdÖk-tsináiásában. 1. Magról vetik.
2. Gyökér-tsemetéket ültetnek. Az oltás, 
vagy homlítás kóltséges-is, mindenütt,Jehe- 
tetlen-is. Hogy annál fzebb renddel folytas
suk dolgunkat; fzóllunk 1. Az Erdőnek va
ló helynek el-kéfzítéséről. 2. A’ jó Magok
nak meg-fzerzéséről, és azok el vetéseknek 
idejéről. 3. A’ Gyökeres-tsemetéknek plán- 
tálásáról.
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A z  E r d ő k ’ V e t é se k il  *g&

L

A \  Erdőnek való h e ly  e l kőfejtéséről

§. 82.

A’ könnyű, és ritkás földet elég eg’y- 
ízer két tzólnyi méliyen fel-töretni, és meg- 
fzántani, hogy a’ Makk a’ Barázdába es
sék, és bé-fcoronáltathafsék. Ha a’ fold sű
rű , és gyepes : éppen úgy kell vele bánni, 
snint mikor azt Gabona ala miveljük. Sokan 
jónak találták az illyen főidet ( hogy az an» 
nál inkább el-morzsálódjék ) elsőben, vagy 
Főzelékkel, vagy Krompéíylyal bé-ültetni. 
A ’ hol a’ Mogyoró, ás ErdeFegerek bőven 
vágynak, azt tapasztalták az Erdő vetők, 
hogy nem jó a’ Makkot egyenes Barázdák
ba vetni: mert ezek az illatok nem fzél- 
lyel-futosnak élelmek után, hanem az egéfz 
foron végig emefzrenek, míg ki nem fogy
nak. Erre nézve a’ Barázdák rövidek, és 
eg’ymáílól eg’y Singnyire távol vágynak. 
De még jobb azokat eg’y , két felé tört bot 
formán vinni. Ugyan-is ha az Egerek fort 
nem találnak , majd imide-amoda nyarga- 
lódzván , innen-is eg’y fzemet vefznek-el, 
amonnan-is. És így kivált ha bőven verünk, 
olly nagy károkat nem tefznek , mint ha 
egéfz fórokat ki-eméfztenek.

B rocke Uram noha a’ Gyökeres-rseme- 
ték’ ültetését inkább dítséri, mint a’ Mag- 
íóhvetést: jnyj<jUzáltal ezen’ következő Ve*
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tés-módját jónak találta: TavaíTzal a’ fcíd 
elsőbb hoífzá an, és utánna mindjárt ke- 
refztűl, erős Ekével fel-töretik ( A' fel-ásás 
ennél a’ ízántásnál fokkal jobb). Továbbá a5 
Gyep-rÖgek nehéz vas-boroná/al el-fzaggat- 
tatnak. Júliusban a’ féld rendesen meg-fzán- 
tátik, úgy fzinte Septemherben-is, és min- 
demk Szántás boronával meg - egyenesírre- 
tik. Következő Tavaífzaí Zabbal he-vettetik. 
A ’ melly róla fel aratratván , meg-ugaroka- 
tik, és fzépen meg-boronáltatván, Baráz
dákra ofztatik, a’ méllyék három lépésnyire 
vágynak eg’ymáftól. Októbernek a' véginn 
Brocke Uram a’ Barázdákat oilyan sűrűén 
bé-vetette , a’ mint tsak lehetett, és a’ ma
gokat fzépen bé takarta.

Miheiyta’ Makkok tsiráztak: a’ három 
lábnyi Barázdák k ö zt hagyott utakon’ a’ dud- 
vát ízorgalmatofan ki-fzaggarratta. De mint
hogy ez a’ Gyomlálás-módja neki költsé
gesnek láttatott: a’ fzéles utakat a’ Baráz
dák mellett, mind által-adta Zsellérének, és 
egvéb fzegény Embereknek, hogy azokban 
Krompélyt termesztenének. A’ Szegénység 
ezen’ kapott, és minden utakat bé-plántálr ,
’s meg*is trágyázott módjával. Ebből a’ 
Krompély’ termefztésbŐl az a’ hafzna vélt 
Brockénak , hogy a’ mivelés által földje nap
ról napra meg-javúlt. A’ Tsemeték a’ füvek
től tifztán tartatván, a’Krompély árnyékában 
fzépen nevekedrek.

A’ mellybol világos az, hogy a’ Bro* 
iéke Uram m ódja fzerint, annak a; ki Erdőt

2c6 IíL R. A 2 E r d ő k r ő l
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akar vetni, a’ földet gyakran meg-kell fzán- 
tani. De mikor a’ Tsemeték nevekednek-is, 
akkor-is olly mivelést fziikség a’ főidnek 
adni, hogy az a’ SzámáíTal fel-érkezzék,

B3 -

En leg-alább ügy rapaíztaltam, hogy 
valamint egyéb Plántákhoz, úgy az Erdei
fákhoz is meg kell a’ földet válafztani, vagy 
ha nmts miben turkálni: jó leíTz a* CKínaia- 
\ a t  követni, a’ kik Ültetményjeikhez nem 
földet keresnek; hanem Földhjeikhez vá- 
laíztják az Ültetményt. A* mellyet ha tsele- 
kefzünk, a’ leg-moítohább helyeken fém ma
radunk Erdő nélkül: minthogy ollyan fá- 
jink-is vágynak, a’ mellyek mint az Árva- 
gyermekek mindenütt Moftoha-anya után’ 
élnek; de á’ panafzolt, vagy fzük eledeltől 
annál jobban híznak.

Azonban itt a’ jó-féle kemény-fás Er
dők alá akarván főidet vagy kéfzítsni, vagy 
válafztani: illő meg-mondanimellyik a’ leg
jobb fold ?

Közönségefen a’ homokot alkalmatlan
nak ítélik arra, hogy Tölgyest nevelhefsék. 
De ezt nem lehet mondani eg’y áltáljában 
minden Homokról. Máraz 1. Darabban hoz
tunk reá példákat, hogy a’ Homok fok he* 
lyen* felette termékeny. Ha a’ fold végeden 
Homok : igaz az hogy jó Tölgyest foha'fem 
nevel. De ha alatta jó fekete-Nyirok fekfzik* 
ölint kösönségefen fzokott: gyönyörű fäkal

Az E r d ő k ’ V k t é s e k r . 2oy
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nevel. Ellenben ha a’ fold felül jó , de alól 
kofziklás: apro-fák nevekednek benne. De 
mir tehetünk róla ? Azért tsak keli Erdő 
kell tüzi-fa; ha Épületnek valók nem te- 
remhernek-is. Az igen sürü és agyagos he- 
gyeken-is mindég apróbb a’ Tolgy, mint 
másutt, de annál erofebb Szarú-fákat, Ka
rókat, ’s egyebeket lehet belőle vágatni. 
Sokan’ azt mondják, hogy a’ magas Hegye
ken mindég nagyobb, ízebb, jobb a’ Tölgy 
mint a’ Lapájokon. A’ tapafztalás , az igaz 
azt mutatja, hogy a’Hegyen nőtt fa jobban 
ég, mint az a’ melly vizenyős helyről való. 
Azonban , f hogy a’ Hegyeken nagyobb, 
fzebb, és Épületnek mindég jobb fák vol
nának, mint az alatsony Síkokon , nem 
igaz. Sőt vágynak némeíly ollyan helyek, 
a’ melly ékről a’ víz tsak ritkán fzárad-Ie, 
még-is a’ leg - keményebb , és fzebb fát ter
mük. Példák ide az Ung, Ugotsa, és Szath- 
mári gyönyörű fzál-fák. Sokizor 1 J ;

keményebb Tölgyek találtatnak. Es így a* 
Földben magában van az, a’ mi a’ Tölgyet 
csinálja, nem a ’ magas, vagy alatson fek
vésben. Már mind ezeket Öfzveséggel együtt 
vévén, úgy látfzik, hogy Tölgyeseknek 
lég-jobb a’ mértékletes neavefsegü, sürüs 
inkáob, mint ritkás , jó méllyen egyenlően 
tartó homokos Nyirok.

fzereto Éger-fás Erdőkben a’

° i X ) ° 0 O °

íí.
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II.

A y M a g r ó l , és cC Vetés* idejérŐL 

$• 84.

i. Leg-jobb magok azok,  a* mellyek 
tókéletefen megférvén magokban le-hulhnak 
a’ fákról. Noha pedig a' magoktól le-hulló 
Makkok leg- alkalmatofabbak a * vetésre: 
mindazáltal ha az idő nedves : vagy a’ fá
ról kell ókét le-rázni , és mindjárt fel-fzed- 
tii/s  fzellós árnyékban nieg~f?ikkafzrani5 vagy 
á* fa alatt meg-válogatni, és mentol nedve
sebbek, annál inkább íijetni fel Szedésekkel: 
mert ha foká ott hevernek , meg-penéfze- 
fedvén , ki nem kelnek. Mentol fzárazabb 
napon fzedetnek a’ M akkok: annál jobbak
nak tapafztaltatnak, és mentól pirofabbak, 
annál frifsebbek: mert a’ mellyek régen le
hullottak annál barnábbak , sót feketék.

s. Leg-inkább ki kelnek azok a’ Mak
kok , a’ mellyek OíTzel ollyankor fzedetnek, 
mikor már egynéhány deres Éjjelek vol
tak. A’ Septemberben , és a’ Dér-tsípés előtt 
le-hullotr Makkok ponárófok. Oólobernck 
végével van hát a* Makk-fzedésnek tulajdon 
ideje.

3* A1 meg szedett Makkokat, ha anná! 
épebbek vóltak-is, elrontjuk azzal, ha a’ 
Vetés* idejéig rakáson tartjuk zsákokban : 
mert ha Szintén nem vóltak-is vizefsek ; 
mindazáltal tsak egynéhány napok múlva"

O
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is meg-hevülnek a’ zsákban, és belől meg- 
liíztesedvén, meg feketédnek, és ki néni 
kelnek.

4. Oüyan helyekre kell hát ókét ki-te
ríteni, a’ mellyek fzellosök, mint a’ Padlá
sok ’s a5 t. Leg fellyebb 3—4. ujjnyi vaíta- 
gan’ töltethetnek eg’ymásra. De a’ gereb- 
lyétskével való gyakor meg-forgatást feni 
lehet el-múlarni, hogy eg’yaránt meg-ér- 
hefsenek, a’ melíynek bizonyos jele a’ meg-? 
bámulás. Mentöl hamarább el-veti a’ Gaz
da megszedett Makkokat: annál fzerentsé«* 
febb.

Annál fzárazabb Makkokat fzedünk-is 
meg : mindazáltal a’ padláson egynéhány 
napok múlva ( ámbár el-vagynak terítve ) 
igen erősen meg izzadnak. A’ mikor azokat 
minden nap kétízer, háromfzor-is meg-keí- 
letik forgatni, kiilömben gyenge tsirájok 
meg-fúlad.

6. Mind ennyi fzorgalmatoskodása után- 
is tartozik még a’ Gazda a’ Vetés előtt a* 
Makkokkal próbát tenni. Öntse tudni-illik 
azokat vízbe. A’ mellyek íe-iilnek fenék
re , tartsa-meg; a’ mellyek felül-Iibeknek , 
nem vetni valók, többnyire férgefek, rot~ 
hadtak, és éretlenek.

$• 8 5 *

Mikor már a’ Gazda a’ Magot el-kéfzí- 
íette, ’s az Erdőnek rendelt földet meg-mi-
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velte: ninfsen egyéb hátra, hanem hogy 
annak idejében a’ Vetéshez fo g já k .

Ha valakinek másnak bizony a’ Gazdá
nak fo-képpen koteleísége az , hogy a’ Tér- 
méfzet’ rendjére, és folyására fzorofan ví- 
gyázzék. A5 fzorgalmatoskodik arról, hogy 
elegendőt, és jót termeíTzék. Látjuk hogy 
a’ fák-fzlilésében a’ Terméfzet foha meg nem 
vénül. Mindenütt azt tapafztaljuk , hogy az 
Ofzi idő az, a’ mellyben Ö a’ következen
dő Maradékról gondoskodván, a’ meg-érett 
magokat, a’ meg-elevenedésre főidbe teme
ti. Ezt kell hát a’ Mag-vetonek-is tseleked- 
ni, és Oótobernek végétol fogva , egéfz No
vemberen’ kerefztül, ha az idő meg - en
gedi bátran, és tartózkodás nélkül vetni. 
Még ekkor a’ Makk terméfzeti nedvefségé- 
vel, és olajjával tellyes lévén , egéfz erejét 
magával eg’yütt a’ földbe víízi, és magát 
mindjárt ott, a’ hol élni akar, kfterjefzthe- 
t i , ’s meg-elevenítheti. Maga látja az Em
ber , hogy a’ leg - foványabb főidbe esett 
Mag-is örömmel, és vígan ki-tsirázik, ha 
fzinte a’ moftoha fold idővel kegyetlenke- 
dik-is rajta.

Kiváltképpen pedig a’ fzáraz, homo
kos Hegyeken’ fzükség erre a’ Terméfzet’ 
munkájára hallgatni. Mert ha valaki ollyan 
helyen, TavaíTzal veti a’ Magot, és a’ mint 
gyakran meg-eíik, fzárazság következik: 
vagy igen kévés tsirázik-ki, vagy a’ mi ki- 
tsirazík-is , el nyomorodik. Ellenben ha a’ 
fold, a’ mellyet bé-akarunk vetni, ellenke-
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2Ő terméfzetü az említettel: a’ Vetést Ta- 
vafzig-is eí-lehet halafztani. TavaíTzal az 
igaz, a’ változó napok az idején Vetést el
ronthatják. De hát a’ kései Vetést nem fzin- 
te ezen vefzedelem követheti-e ? ügy kell 
hát a’ Vetést kormányozni, hogy fe a’ hi
deg ne ártsék, fém pedig a’ meleg a’ téli jó 
nedvefséget ki ne eméílze; másképpen a’ 
Szárazság a’ ki-kelést femmivé téfzi.

Hogy a’ Tavafzi-vetést fze-reto Gazdák 
a’ Makkot egéfz addig ép állapotban meg- 
tarthafsák; igy tselekedjenek. Válafzt az 
Ember eg’y akarmi fa-edényt, hordót, vagy 
ládát, ’s fenekét meg-rakja valami sürü fzáraz 
földdel. Reá felül fzáraz homokot terít, a’ 
homokra eg’y fór Makkot rak, a’ Makkra 
ismét homokot, a’ homokra Makkot, és 
így tovább, míg az edény tele telik. A* 
leg-utólsó fór homok, valamint a’ leg-alsó 
volt, vaítagabb a’ többinél, a’ külső Leve
gőnek ki zárására , és a’ belső párolgásnak 
meg-kütésére. A’ fzáraz föveny nem engedi 
a’ Makkot meg-hevülni, és ki-tsirázni: egy- 
fzersmind az Egerek fém tehetnek benne 
kárt.
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H L

A ' Gyökeres - tsemeték} Plántdlásaról.

§ .  86.

A’ nem régen meg-hólt Saxóniai Erdő- 
bíró (Förfler) Kröhne Uram az ollyan he
lyekre nézve különösen, a’ hol a’ YeréíTel 
lehetetlen boldogulni, tulajdon tapafztalási- 
ból eg’y ollyan útat-módat talált az Erdők
nek fiaporítására, a’ mellyel ott-is Erdő 
leflz , a’ hol a’ Makk foha ki feni fzokott 
kelni. Az egéfz rajzolat röviden ebből áll.

1. Mindenek felett az a’ fold jó , a’ 
hol a’ Nyirok fövenynyel, és Plántákból 
rothadott kerti-földdel van meg-kovérítve. 
A’ fekete’ kövér földben jobban nő ugyan 
a’ TŐlgy , de tartatlanabb fát ad. A’ neaves 
helyeken , ha a’ makk ki-kél, fzép fzál-fák 
termenek. A’ motsáros, és vad-vizes térsé
gek nem érdemlik, hogy velek vefzodjék az 
Ember. Mikor hát Tölgyért akarunk vala
hol nevelni: a’ földet négy-öt lábnyira-is 
fel-kell ásni, ha ninjtsen-e alól kofzikla, ’s 
kova föveny: mert ha a’ van : a’ Plántáknak 
való gödröket négy-Öt lábnyi méllyre fzük- 
ség ásni.

a. Azoknak a’ Tsemetéknek, a1 mellyek 
Pártokra, és Legelőkre ültettetnek 8—12. 
lábnyi magafsaknak, és 3. tzólnyi vaftagok- 
nak, és erőseknek kell lenni.

O $
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3. Mikor a’ Tsemete - oskolákból az 
Ültetvények ki-vétetnek: arra kell vigyázni, 
hogy ts^k nem a* fóldfzím fckiivó ízakál 
gyökerek, leg-kifsebbet-is meg-ne-sérteflenek 
Itt a’ karó gyökereket fém lehet el-vágni, 
mint a’ GytunÖfrs rsemetékben.

4. Soha eg'yfzerre nem hafznos több 
tsemetéket ki-ásni, hanem a’ mennyit azon 
a’ napon ismét el lehet ültetni. Melly fze- 
nnt délig a? mi áfánk , dél urán mind el-ül- 
tettetik.

5. Ha annál jobb-is az Erdő alá fzánt 
fold: niég-is jó aJ tsemetéknek való gödrö
ket, egéfz Nyáron nyitva tartani. A’ melly- 
fcol az a’ hafzon van, hogy a’ ki-áfott fold, 
a5 hideg, meleg efso, és fagy által meg
ritkul.

6. A z  Ültetés alkalmatofságával arra vi
gyázzunk. a) Hogy a’ gyepet, és a’ foldet- 
is mindég azzal ay fzinével forgaíTuk alá , 
a’ melly az előtt felül volt. b ) ügy kell a’ 
ritka földet az alól-rakott gyepre hányni, 
hogy a7 gödör félig, vagy eg’y lábnyira 
iireffen maradjék. Es így  ezt még QfTzel, 
mikor egyéb dolog nints meg-íehet tenni, 
hogy TavafTzal annál fzaporábban folyjék 
a’ munka, c )  A’ Tsemetét minden törött 
gyökereitől, és oldal-gallyaitól meg-kell éles 
kéflcl tií>togatni, a’ leg-felso bimbónak, a 
melly a’ fa magafságának vezére, békét-hag^- 
ván. d) A’ Karó - gyökérnek mindég eső- 
egyenefen kell helyhezrettni, és ha a’ gödör 
nem volna ollyan mélly: ásni fzükség. e )
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Mikor minden gyökerek ritka, és tifzta 
földdel bé-fedettek: a’ tsemete meg-öntöz- 
rétik keményen. Fél, vagy egy veder víz 
el-megyen eg’y egy tőre. f) A’ meg-öntö
zött jó föld íelüről bé-borítratík aezal a’ 
földdel, a’ melly a’ gödör’ fenekéről áía- 
tott-fel; és ha a nem elegendő: másunnan- 
3s kell hozni, és a’ tövet vele jó  magafan 
fel - tólreni. g ) Minthogy a’ leg - jobb fold 
felül van: úgy lehet a’ dolgot intézni, hogy 
a’ Szakál-gyokerek ezen alól ne menjenek.

7. A5 Tsemetét karóhoz kötni, még pe
dig 3 — 4 helyen’ (hogy a’ dörgölés, a* 
melly a’ Plántát m eg -ö li, el keriiiteíTék) 
el-mulhatatlanúl fzükséges. A’ Karókra tett 
költséget meg - fizeti az, hogy egyenes és 
magas fzál-íájink fognak nevekedni. Némel- 
lyeka’ Karók kelyett eleven ’s hamar növő tse
metét ültetnek a’ Tölgy mellé. (így  ugyan 
kettős a’ hafzon, de a’kőltség-is kettő. Egy 
hafzonnal, egy költséggel be-érhetjük: mert 
az idő mindég leg-drágább.

8 . A’ Tölgye fék’ ültetésére leg-alkalma* 
tofabb idő Febn Mart. és Aprilis. ÖíTzcl az
ért nem jó plántálni: mert a’ hideg frgy, 
a’ melly mindég duzzafzt, a’ tsemetét - is 
fel-emeli, vagy leg-alább a’ főidet a’ gyö
kerekről el-fzívja.

9- A’ mi a’ Tsemeték’ sűrűbb, vagy 
ritkább ültetéfeket nézi, az a’ Gazdán á l. 
Én Öt öles mérő Lántztzal mérek egy való
ságos négy fzögeletet. Ebbe a’ négy fzoge- 
letbe 25. tövet tefzek-le, az az, mindenfelé

O 4
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öt-tövet: mert ötfzor öt tefzen 25-töt. A ?  
melly meg-lévén, tovább megyek.

§. 87.

A’ Hollándufok másképpen fzokták a* 
TŐlgy-tsemetéket plántálni. E z,a’ mint meg
fog mindjárt tetfzeni, jómód; de fokkal 
nehezebb, mint az elébbeni, így van a3 
dolog.

1. Az Ültetvény, niinekelotte a’ Főid
ből ki-véternek 2. lábnyira körül-áfatik, és 
azután clly vígyázáíTal ki-véretik, hogy az 
leg-kifsebhet-is meg-nc-sérüljék.

2. A’ fold róla fzépcn le-fzedetik, és 
mind azok a’ gyökerek el-metízernek, a’ 
meílyeknek a’ többivel femmi közök íints. 
Illyenek a’ leg-nagyobb gyökerek, kivált 
pedig azok, a’ mellyek a’ ki-vevéskor meg
sértettek. A’ vágáíl mindég úgy fzokták in
tézni , hogy aJ feb a’ gödör fenekére lapjá* 
val efsék.

3. A* Tsemetének oldal-gallyait annyira 
vagdalják-el, hogy a’ Derékonn még eg’y 
tenyérnyi mindenkor maradjék. De a’ tere
pe, vagy a’ fel-felé íijeto ágak épségben meg- 
hagyatnak.

4. Ha a’ fold vizes: a1 gödör mindég 
méllyebb, mint ha fzáraz. A> bé - tevéskor 
mindég puhás földdel hinterik bé a’ gyökér, 
és ottan-ottan meg-lódíttatik. hogy a’ hízá
sok mor’salékokkal tele^húlljanak.
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5. A’ Tövekre köríil-tőltött földet erő
sen meg-tapodják, és mind addig töltik a* 
Tsemete tövére, míg ollyan magasra neve- 
kedik, hogy a5 Tsemete itt-is ollyan mellyen 
üljék a’ földben, a’ mint az előtt állott a’ 
Tsemete-oskolában.

6. A’ meg-tapodott ritka földre felíí- 
röl gyep vagy hant boríttatik; de füves ol
dalával mindég alá, és tövével a’ napnak 
fordítva. Es hogy az a’ tsemetét annál fzo- 
rofabban meg-kaptsolja : a} gyepfőid hízak- 
jai puhás földdel tőltetnck-meg.

7. A’ Gyepet úgy rakják, hogy az a’ 
Tsemete tovénn tornyofan efsék. Végre a’ 
gyep lapos-kapával meg-paskoltatik, hogy 
annál öíTzébb efsék.

A’ Tsemetét Tövis-gallyakkal kÖríií- 
kötik, a’ mellyek mindég fejjel fordulatnak 
alá, hogy annál etofebben állván, Karók 
helyett fzolgáljanak+

§ .  8 8 .

A’ Potzdám környékén Ültetők, a7 kik 
erre a’ végre mindenkor a’ Cliviai Herceg
ségből hívatratnak , az Ültetvényeket úgy 
fzokták mindég meg-nyesni, hogy az ól
dal ágak a’ középső Súgárral, némi-némü 
Süveg nádméz formát mutaíTanak. A’ Tse- 
meték kozz’űl leg-inkább azt válafztják, a’ 
mellyek már Ehiber karnyi vaftagak. A7 Gö
dröket 2l Tsemeték alá, még Efztendővel 
meg-áfsák az ültetés előtt. A’ Tsemetéket az
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Erdőkben fzokták öfzve-válogatni, és azok 
leg inkább a1 vén-fáknak töveikről hajtott 
fijatal íarjazások. Többiről a’ Hollandus ül
tetőkkel mindenben meg - eg’yeznek , ez 
eg’yet ki-vévén , hogy ők a5 Tsemete-tó- 
vét, noha tornyosán fel-tóltik: mindazon
által körös-környül eg’y ketsély árkot tsi- 
nálnak, hogy a’ víz meg-fzoríttatván, a’ 
fzomjázó gyökereknek nedvefséget fzolgál- 
tatni kéntelenírethefsék. A’ meily tsel.kedet 
annyival fziikségefebb , hogy Potzdám kö
rül a’ fold igen magas , fzáraz, és fovány. 
A’ mellybol mi reánk nézve az a’ tanúság, 
hogy ha hegyeken plántálunk Erdőt, a’ 
mellyckrol külómben az Efso-víz el-fzokort 
tsak fzaladni: az árkot el ne felejtsük a7 
Tsemeték körül meg-hagyni.

§* 8 9 *

Brocke Uram, a’ kinek az Erdő-vetés- 
rol való Rajzolatját fellyebb elol-adtam, azt 
kívánja, hogy a’ fijatalok a’ Tsemete-osko- 
lákból ki-vétetvén, a’ Plánta Oskolákba , 
a7 mellyek hatfzorta nagyabbak, mint ama
zok , által ültettefsenek. így adja-elol az Ül
tetés módját.

i. A’ Magról költ Tsemeték négy Efz- 
tendeig maradnak a7 Tsemete-oskolában. A* 
mikor már a’ Plánta oskolának kéfzen kell 
lenni, éppen úgy meg-mivelve , mint fel
lyebb elő* adtam a7 vetés alá kéfzített földdel
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való bánáíl §. 82. a* Brocke Ur Rajzolatja 
fzerint.

2. A’ fijatal fák három lábnyi fzél es
ségre , és ugyán annyi méllységre ültetnek 
Sorjában. A’ mikor a* Karó-gyökerek, há
rom ujjnyi fzélességre el-metfzetnek , és 
hogy a” tsemetéknek dereka, és a’ meg-ma- 
radott gyökerek kozott valami Proportio le
gyék : az eg’y lábnyi hoílzúságra hagyatik 
tsak meg.

3. A’ Dudvát mind addig fzorgalma- 
tofan fzükség ki - gyomlálni, míg magok

tsemeték nevekedvén, azt árnyékokkal 
el-nem ölik. A* Tsemeték közt, leg-fellyebb 
két EfztendÓnél tovább nem lehet Krom- 
pélyt termefzteni.

4. Az el-plántálás után leg-kozelebb el
következő TavaíTzal, a* Tsemete dereka 
egéfz foldfzínt el-metfzetik. A* melly Tarjat 
ezen el-metfzés után a’ Tsemete fog hajtani , 
meg-hagyatik két efztendeig , a* mikor az 
ismét meg-metfzetik; de már nem olly alant 
mint elsőben , hanem tsak hogy a’ falazás
nak gyenge, vagy meg-is fzáradotr hegye 
az elevenig el - tsapafsék. A’ melly tseníe- 
tékkel így bánnak, igen hamar nőnek, úgy 
hogy 14. efztendÖs korokban már másfél 
rzóinyi vaftagak, és az Erdőnek fzánt helyre 
állandóan el-ültetnek. A’ melly fák tsak a’ 
Terméfzetre bízatnak, és nem így bánnák 
velek: harmintz efztendÖs korokban finise
tek illyen vaftagok*
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5. Hogy a1 Tsemetének Simája, vagy  ̂
Dereka legyék: 7—8 efzrendovel a’ Plánta- 
oskolába való által-ültetés után, és így 
mint eg’y , négy efztendövel az előtt, mi
kor a1 tsemetének az Erdőbe álral kelle
tik Örökre iiitettetni, fel-kell azt 7— 8 láb- 
nyira nyesni.

6. Az Erdőbe való gödrök még Ta- 
vaíTzal meg-kefzí etetnek; és a’ fijataíok mind
járt OíTzd beíéjek ültettemek, azzal a’Rend- 
tartáHál, hogy a* fa az Erdoben-is azzal az 
óldalával fordíttaísék az Eg - farkának, a9 
mellyel azt a’ Plánta-oskolában nézte.

7. Mikor ezen 14. efztendos fijataíok 
a’ Plánta-oskolákból ki-vérérnek az el ülte
tésre : a’ töveken’ való földnek meg-kell 
maradni, és az Erdőbe 10 — 12. lábnyira 
egymáítól íe-rakni. (Ez az, a’ mi lehetetlen, 
a’ Brocke Uram Rajzolatjában; hanem ha a7 
Plánta oskola ott van éppen, a’ hol Erdőt 
akarunk nevelni.)

§. 90.

Schreber Uram említ még Ujj-gyűjte
ményiéinek V . Réfz. Lev. 140. eg’y Töl
gyes tsinálás’ módját. A’ hol úgy mond, Gya
log-fenyő bokrok találtatnak: igen könnyű 
Tölgyest rsinální. Minden Gyalog-fenyo bo
korba eg’y ízem Makkot kell bé-verni fzo- 
rofan , és közel annak tövéhez , és ezt mo- 
hotkával bé-takarni, vagy tsak azzal a’ fze- 
metrel, a’ mellyel ezen9 bokroknak allyjai
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rakva vágynak. A’ makk ki*kél, és gyöke
ret vér. A ' Gyalog-fenyő meg-orzi azt a’ hi
degtől, és a’ Marha-fogától. Végre annyira 
meg-nevekedik, hogy apolgató Dajkáját há- 
ládatlanúl meg-fojtja.

A’ Tövis, Tsipke, Kökény, Galago
nya, és Mogyoró bokrokkal ; éppen ezen 
módon’ lehet gazdálkodni. Az Egerfa tövek
ről már fellyebb mondattam, ho^y a’ beié- 
jek ültetett Tölgyet fel-nevelik. A’ ki ezt 
próbálja: az Egerfák allyiára mindég vize
nyős helyen’ termett Maiékor ül te is ék.

f  9i.
A’ Bikk-fás Erdőkben fzint az a’ fo

gyatkozás tapaiztaltik, a’ mi a’ Tölgyesek
ben , hogy t. u  a’ termékeny-fák a’ magot 
vagy nem egyenlően fzorják, vagy a’ Tse- 
metéket árnyékjokkal el-nvomják. Melly 
miatt a’ Bikkes elsőben meg-ritkúl, végtére , 
ha a’ Terméfzetet nem fegítjük : egéfzlen el- 
is pufztúl. Ha a’ Gazda a’ fzorgalmatofsá- 
got nem reítelli, a’ kárt két képpen-is el
fordíthatja: mert vagy Makkot vet, vagv 
TsemetékeTplántdlhat.

A’ Magról vetendő Bikkefek körül ezek 
a’ Rend-tartáfok.

i. A’ Btkk-fa a’ könnyű, és árnyékos 
helyet kedvelli. Azért-is a’ ki újjonnan akar 
Bikkest tsinálni, erre fó-képpen vígyázzék. 
Azonban mindég jobb, ha már eg’yízer Er
dőt kíván ültetni, inkább a’ Tölgyesekre

Az  E rdők ’ P l á n t á l á s . »2*.
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tenni ezt a’ nagy munkát, és ezeket a’ minők 
járt elo-adandó Rendtartásokat tsak ollyan 
helyeken hafznáini, a’ hol már az előti-is- 
Bikkes volt, hanem tókéletefen’ el-pufztúlt, 
vagy moíl-is van; de az igen ritka, és ú j  
Tsemetékkel sűríteni fziikséges.

2. Ha a’ fold a’ gyökerektől, \s kövektől 
tifzta: a’ fel-fzántás, vagy a’ kerefztben 
való fel-ásás a’ leg-elso munka. Mikor ez 
meg van: a’ Bikk-makkal együtt lehet Rozst, 
vagy Zabot vetni. A’ hegyeken terméfzet 
fzerint, hogy kapálni kelletik.

3. A’ Bikk-makkot olly méílyen fzokás 
ültetni, mint a’ babot: másként ki nem kél*

4. A’ Bikk-makk nem minden Efzten- 
dőben jó. Mellyre' nézve a’ próbákat itr-is 
meg kell tenni, mint a’ TÖlgy-makk korul. 
A’ jó Magok Oőtobernek vége felé magok
ban le-hullanak. Az épek a’ vízben le-ülnek , 
barna gefztenye-fzínuek ys ay t.

5. A’ Bikk-makkot jobbnak tartják Ta- 
vafTzal, mint OíTzel vetni fokán. Hogy tehát 
addig az ideig az el ne romoljék : ay megfzára- 
dáílól, és Egerektől Örzeni kell. D u  H am ei 
erre a’ végre azt javafolja, hogy a’ Mak
kot nem felette fzáraz fövenybe el-rakván , 
mértékletes levegős-helyen’ fzükség tartani. 
A’ ki OíTzel vet, Novembernek a’ végét vár- 
ja-meg, és fzáraz napot válaíTzék. Az Ege
rek pufztítása ellen tsak ollyan orvofságíims, 
mint a’ meg fzaggatott görbe-gurba barázdá- 
ha való vetés §. 32.

I I I .  R .  Az  E r d ő k r ő l
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6. Az ÖíTzel vetett Bikk-makkon felül 
TavaíTzal, Zabot, Rozst vetni fzükséges ; 
de tsak igen vékonyan', hogy az a' Makkot 
el ne fojtsa; hanem tsak árnyékban tartsa. 
Gróf Büffon azt mondja, hogy a’ Makk-ve
tésben a5 Terméfzetet kell követni, a’ melly 
a' Tölgyes, és Bikkes - Erdőben nem ok 
nélkül ízaporítja a' tüske-bokrokat. Es így 
a’ Bikk-makkal minden-féle bolyokat kelle
ne vetni, hogy azok a' Tsemetének a' fagy 
és meleg ellen oltalmat ajánlhassanak.

7. Hogy a' Zab, vagy Rozs a' Tseme- 
téktol a' Nap-fényt, Efsot, ’s Levegőt ki ne 
zárja: foha azt két lábnyinál magaíabbra 
nőni nem kell engedni. Es így a1 Gabonát 
zöldjében-is vigyázva le-fzükség venni. Má
sodik Eíztendoben a' főid magáról-is fog elég 
füvet termeni.

8. A' kik TavaíTzal vetik a1 Bikk-mak- 
kot, ezt az okát adják tselekedeteknek a). 
Télben az Egér fokát meg-eméfzt. b). Mint
hogy a' B ik k makk ki-tsirázáfakor az óldaT 
beleket ( Cotiledo) fzinrúgy fel-hozza, mint 
a’ Bab: a' hideg éjjelek a' tsirát eg’yfzerre 
meg-ölik. És így TavaíTzal fém jó igen 
fijetni a' Vetéfsel, nem hogy idejénn Ő r 
izel vetni, ’s még a’ Makkot meg áztatni. 
Mások azt mondják kár vólnaa’tsirázást kés
leltetni : mert a' ki-hozott oldal-belek a* hi
degnek ellent állanak. Mellyre nézve, mint
hogy mind a’ két rendbéli Vetésnek vágynak 
ellenségei: jobb kétfzer vetni. t. i. ŐíTzel-is  ̂
TavaíTzal-is. Valamellyik tsak meg-marad.
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9. A’ ki Tavaílzal ver: nem vét veíe^ 
sőt íijetteri a’ ki-keléit, ha a’ makkot meg
áztatja elébb , mint a’ vetemény magokkal 
fzokás tselekedni.

10. Harmadik EfztendŐben már a.’ fse- 
nieték fel-nyefetnek, és magoknak hagyat* 
nak ; minthogy terméfzet fzerint egyene- 
fen fel-felé fijetnek. Sokaknak ez a’ fel-nye
sés károsnak látfzik: de a’ tapafztalás ellen
kezőt bizonyít , bátor az igaz, hogy a’ Bikk
fa, mikor már eg’y Ember karnyi vaítag, 
óldal gallyait magáról-is le-vetkezi.

10. Ha a’ tsemeték igen sűrűén nőttek 
eg’ymás mellett: meg-tizedeltetnek, és ki
vétetvén , oda ültetternek , a’ hol iirefség 
maradt. Noha a’ sűrűség a’ Bikkfa tseme- 
téknek nem-árt; mert így magok magokat 
bé-árnyékozzák, és a’ fel nyúlásban egymás
fal minteg’y vetélkednek’: Idő jártával mind- 
azáltal mindég nagyobb-nagyobb rágafságor 
kívánnak.

/
§. 92.

Jól lehet a’ Bikkefeknek , Tsemeték ál
tal való fóldozását fokán nevetségnek tart
ják : mindazonáltal a’ Tapafztalás azt fok 
helyen nem tssk jónak; hanem még fzükséw 
gesnek-is tanítja. A’ Bikkfa-plántálásban e’ 
köyetkezendokre fzükség hallgatni.

1. A’ Tsemetéknek ki-ve véfekkor, a" 
gyökerek tsak leg-kiíTebbet fém sértelTenek- 
meg, ’s azoknak hegyetskéjek is a’ menyire

lehel

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



lehet el-ne metfzertefsenek. Mentol fiata
labb a’ Tsemete: annál könnyebben meg-fo- 
gonfzik. A ’ két efztendősöket minden gyö
kereitől ki-lehet fzakafztani, és nyomon el
ültetni , és tsak a’ Karó-gyökereket lehet el* 
metfzeni, minthogy azok ritkán jönnek • ki 
meg-sértés nélkíil.

2 . Az Ültetéskor az oldal-gyökerek el* 
egyengettetnek fzépen, és tifzta földdel bé- 
takartatnak gondolán. Ettől függ nagyoöbá- 
ra az Ültetvényeknek forfok. Ha valaki na
gyobb fiatalokat ültet: a’ felső ágakat - is 
utánna vágja a’ gyökerek’ nagyságának fzám- 
fzer fzerint; ezen régula l'zerint: Soha a’ 
fának több ágakat nem lehet hagyni, hanem 
as mennyit a’ gyökerek el-tarthatnak.

3. A’ tapaíztalás jobbnak tartja, min* 
dég ollyan fiatalokat ültetni-el, a’ mellyek 
fzabad helyen’ nevekedvén a’ tágafságot meg 
fzokták, és magoknak ki-terjedt ágakat, és 
gyökeret vertek. Nints femmi jobb, mint 
a’ tsemetékkel a’ töveken fekvő földet ki
venni, és azzal eg’yiitt el-ültetni.

4. Nem mindenütt van az a’ Szerentse, 
hogy a’ Tsemeték fzabad helyről fzedelse- 
nek. Sűrűből- is kéntelen az Ember fzedni* 
Az illyenek körül fo-törvény az, hogy a’ 
melléjek fzúrandó Karók, mindenkor dél- 
felől helyhezteíTenek: mert a’ tsemetéknek, 
a’ Napkeleti és Déli fzél, Nyárban p d ig  
a’ forró meleg többet árt, mint a’ hidtg* 
Két-három EfztendŐ múlva e’ miatt el vtíz
nek. Nem külömben, ha a’két első Nyáron,

A t  E rdők’ P l á n í í l a §° *2$
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9. A’ ki Tavaíízal vet: nem vét veíe$ 
sőt íijetteti a’ ki-keléit, ha a’ makkot meg- 
áztatja elébb , mint a’ vetemény magokkal 
fzokás tselekedni.

10. Harmadik Efztendoben már a’ tse- 
meték fel-nyefetnek, és magoknak hagyat
nak ; minthogy terméfzet fzerint egyene- 
fen fel-felé íijetnek. Sokaknak ez a’ fel-nye
sés károsnak látfzik: de a’ tapafztalás ellen
kezőt bizonyít, bátor az igaz, hogy a’ Bikk
fa, mikor már eg’y Ember karnyi vaítag, 
óldal gallyait magáról-is le-vetkezi.

10. Ha a’ tsemeték igen sűrűén nőttek 
eg’ymás mellett: meg-tizedeltetnek, és ki
vétetvén , oda ültettetnek , a’ hol ürefség 
maradt. Noha a’ sűrűség a’ Bikkfa tseme- 
téknek nem-árt; mert így magok magokat 
bé-árnyékozzák, és a' fel nyúlásban egymás
fai minteg’y vetélkednek’: Idő jártával mind- 
azáltal mindég nagyobb-nagyobb tágafságot 
kívánnak.

§• 9 2 '

Jól lehet a! Bikkefeknek, Tsemeték ál- 
tál való fóldozását fokán nevetségnek tart
ják : mindazonáltal ay Tapafztalás azt fok 
helyen nem tssk jónak; hanem még fzüksé  ̂
ges'nek-is tanítja. A’ Bikkfa-plántálásban e5 
köyetkezendokre fziikség hallgatni.

1. A’ Tsemetéknek ki-vevéfekkor, a" 
gyökerek tsak leg-kiíleb,bet fém sértelTcnek- 
meg, ’s azoknak hegyetskéjek is a’ menyire

lehel
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lehet el-ne metfzertefsenek. Mentol fíjata- 
kbb a’ Tsemete: annál könnyebben meg- fo- 
gonfzik. A’ két efztendósöket minden gyö
kereitől ki-iehet fzakafztani, és nyomon el
ültetni, és ts2k a’ Karó-gyökereket lehetek  
metfzeni, minthogy azok ritkán jönnek * ki 
meg-sértés nélkíil.

2. A z  Ültetéskor az oldal-gyökerek el- 
egyengettetnek fzépen, és tifzta földdel be
takarnának gondolán. Ettől függ nagyobbá- 
ra az Ültetvényeknek forfok. Ha valaki na
gyobb fiatalokat ültet: a’ felső ágakat - is 
utánna vágja a’ gyökerek’ nagyságának fzám- 
fzer fzerint; ezen régula fzerint: Soha a* 
fának több ágakat nem lehet hagyni, hanem 
a* mennyit a’ gyökerek el-tarthátnak.

3. A’ tapaíztalás jobbnak tartja, min
dég ollyan fijatalokat ültetni-el* a’ mellyek 
fzabad helyen* nevekedvén a’ tágafságot meg 
fzokták, és magoknak ki-terjedt ágakat, és 
gyökeret vertek. Nints femmi jobb, mint 
a* tsemetékkel a’ töveken fekvő földet ki
venni, és azzal eg’yütt el-ültetni.

4. Nem mindenütt van az a* Szerentse, 
hogy a* Tsemeték fzabad helyről fzedeíse** 
nek. Sűrűből-is kéntelen az Ember fzedni* 
Az illyenek körül fo-törvény az, hogy a’ 
melléjek fzúrandó Karók, mindenkor dél- 
felől helyhezteflenek: mert a* tsemeréknek, 
a’ Napkeleti és Déli fzél, Nyárban pedig 
a* forró meleg többet árt, mint a’ hideg* 
Két-három EfztendŐ múlva e* miatt el vefz- 
nek. Nem külömben, ha a’két első Nyáron,
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óldal gallyaiktól meg-nyesve állanak. A* má- 
födik EfztendÖ végén, Oíízel le-lehet ezeket 
metélni: negyedik efztendóben pedig már 
a’ középső súgárt-is magánofan útnak in
dítani. D u  H a m ei Uram tellyefséggel nem 
akarja, hogy a’ fíjatal Bikkláról tsak eg’y 
gallyatska-is le-metfzefTek: mert az e'; miatt 
roíTz nedvefséget kapván, foha fzép Épület
nek való fát nem fog adni. A’ Bikkfa, kivált 
ha jól van ültetve, addig terjefzkedik, rníg 
a’ fzomfzédjával Öfzve-ér. Es így aJ fzoros- 
ság miatt magok magoknak gallyaikat le- 
le-tordelik, és 20—30. efztendos korokban 
egéfzlen íima, egyenes, és egéfséges fákká 
változnak terméfzet fzerint. A’ FenyÖ-fák- 
kai izint’ úgy bánik a’ Terméfzet.

V. S Z A K A S Z .

A* Fijütalofokkal való bánásról.

$• 93*

H A az Ember azt akarja, hogy a’ fi- 
jatal TÖlgyefek mentői hamarább fel - fse
pered jenek : nem kell őket egéfzlen a’ Ter- 
méfzetre bízni; hanem körültök, a* mit tsak 
lehet, mindent el-koverni.

1. A’ Hernyóknak, és Tsere- bogarak
nak ki-vefztéfek leg-elso kötelefsége a’ Gâ »
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dának: mert minden tudja, mennyire meg- 
hátráltatnak a’ fijatalok , ha ezen’ Fér
gektől meg-rágatnak, sÖt ha a’ fold, ’s a’ 
N yár fzáraz talál lenni, mennyi el fzárad be
lőtök. Némelly módakat mutattunk ezen’ 
kárnak el fordítására §. 73.

2. Ha az Ültetésre következendő Nyár* 
és a’ fold-is magában .fzáraz terméfzetü : 
fok fijatal el-sínlik , és fok meg fem-is fo- 
gonfzik. [Ilyenkor tehát nints egyéb fzaba- 
dító-fzer az Öntözésnél. Még az I. Darab
ban óhajtottam : bár tsak már a’ Gazdák el
kezdenék az Elo-fákat végnl végig meg- 
lotsolni, Hogy az Öntözött víz eg’yfzertben 
el-ne-fufsék a’ tövekről §. 88- meg - mon
dottam a’ Cliviai Plámálóknak ültetéfek’ 
módját.

3. Abból leflz a’ Gazdának idővel - is 
leg-nagyobb nyeresége, ha a’ fijatalok men
tol egyenefebben íijetnek fel-felé. Mellyre 
nézve az oldalakról, és tövekről farjazó fi
jatal okát éles kéíTel meg-kell tifztogatni. A’ 
ki Pünkösd tályban nyefegeti a’ fljataloíl: nem 
le űz abban az EíztendŐben vele főbb baja: 
mert az ekkori nyesés után’ a’ fák már űj- 
jonnan nem farjaznak. A’ Seb-helyeket ama’ 
már fokát emlegetett űaffrommal bé - keU 
letik kenni.

Schreber Uram emleget eg’y HannóVe
rái Erio-bírót, a’ ki felette nagyon’ meűer- 
kedett azon, hogy mentol fzebb fiatalokat 
nevelhefsék, Tzéljának el-érésére a’ Tehen* 
gana/at a’ Déliében öfzve-fzedette , agyag-
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gal ofzve-gyúratta, és fijaral fájinak tövéf, 
körös-környül olly fzélefen, mint a’ gyö- 
kerek ki-terjedtek, ezzel a’ kenóttsel fimán 
meg-tapafztatta. Az EfsÖ ennek ftmmit feni 
árt, tsak el-fut róla, és a’ trágyát el-nem 
moíTa. Ennek a’ Fáradozásnak a’ lett a’ hafz> 
na, hogy a’ fold a’ tapafztás alatt illendő 
nedvefséget tartott- mindég a’ gyenge gyö
kereknek. S ok helyeken könnyű móddal 
hozzá lehet ehez a’ Kenöts kéfzítéshez jutni: 
mert fok helyeken az Erdőben legel a’ Te
hén - tsorda. ^

5. A’ fijatal TÖlgyefek még hamarább 
meg-mohofodnak, mint a’ vén fák. Ha ele
jét nem veíTzük ennek a’ meg-mohofodás- 
tiak, eg’ynéhány Efztendo múlva az allyjáról, 
éppen a> gallyak hegyéig feh niegyen az , és 
a’ fát a’ nevekedésben nagyon meg-hátrál
tatja. A’ Fáknak a’ Mohtól való meg-tifz- 
títására az I. Dar. §, 145. a’ mósdatáíl, és 
meg-vakaráíi javafoltam. A’ Növésnek elő- 
fegéllésére pedig a’ fa-hajnak, módjával való 
végig hasításár.

6. Ha a’ Gazda a’ Tölgyesben puha 
fákat-is kívánna fzaporítani: azoknak veté- 
fekkel, vagy plántáláfokkal addig várakozz 
z é k , míg azoknak hamar növéfekböl illeg
nem-tudja, hogy azok a’ Tölgyfa fijatalc 
többé utói nem érik, és el-nem-fojrhatják. 
A’ ki azon’ igyekezik, hogy a’ Fiatalosban 
füvet-is neveljék: Fűzfát tartozik fórba ül
tetni , a’ melly hamar-is fel-4ievekedik, ’s 
kevéfsé el-nyuló gyökerjeivel a’ földet fém
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gzívja-el. De minthogy fok helyen’ nem an
nyira â  fűre, mint a’ csemetére van a’ fzük- 
ség>J10&y legyék miből abronrsot, fonni 
való veflzot, villa, gereblye nyeleket, fe
lező Seprőket’s a’t. vagdalni: Fekete, és Veres- 
gyúrót, Kányafát, Fagyalfát, Nyírfát, ’s 
Mogyorót kelletik fzaporítaní, a’ mellyek 
ezen kívül a’ Madarakat-is, a’ hernyók’, és 
egyéb férgek’ ki-pufztítáfokra bé-tsalják. 
Azonban a’ Gazda vígyázzék, hogy az il- 
lyen bokrok a’ levegőt, e fső t ,’s napfényt a’ 
Tölgy-fáktól ki-ne-rekeíízék. A’ gyakor vá- 
gáflal ezt a’ tzélt el lehet érni.

7. Sokfzor vagy a’ Szépség, vagy a’ 
Szükség árra Öfztönozik a’ Gazdát, hogy a’ 
TŐlgyeít meg - gallyazza. Itt a’ Tapafztalás 
azt muratja, hogy a’ Seb-helyekre mindég 
jobban fzolgálván a’ nedvefség mint másává, 
eg’y le-vágott gally helyett Efztendó múlva, 
12-is farjazik. A’ mellyek a’ Gazdát-is ter
helik, a’ fát-is eroteleriítik. Azon’ kell hát 
lenni, hogy az ágakat nele-keliefsék ízel- 
delni, hanem el - fzáraztani. Ez így élik- 
m eg: A’ le-fzelní való ágaknak tövéről kö- 
iös-kÖrnyül TavafTzal le-fzokrák a’ fa-hajat 
bántani. A’ melly miatt az ág a’ jövő efz- 
tendoben laífan-laíTan el-hal. A’ vékony ágak
ból kevefebb hajat fzükség le-hántani, mint 
á’ vaílagokról, a’ mellyek nehezen halnak- 
d ,  ha tsak 4. tzólnyira megnem-hántatnak. 
Innen az-is világo,s, hogy a’Fijatalofokat a’ 
Tolvajoktól, ’s Utalóktól nagyon kell Őr* 
zeni, hogy azok az Oldalágak 1 e-metéllé-

- P a
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«ével, a’ fijaralt el-ne-rontsák. Vafkgoknak9 
leg-alább eg’y Ember-tzombnyira terjedtek- 
nek kell a’ Tolgy-fáknak lenni, ha az oldal
ágakat tüzelni, vagy egyéb házi hafzonra 
tsonkázni akarjuk, kár tétel nélkül.

*30 I I I .  R. A z  E r d ő k r ő l .

VI.  S Z A K A S Z .

Mikor y és miképpen legjobb az Épületnek 
Való fákat vágni?

§• 94*

A  m a i  Emberek közönségeién azt tart
ják, hogy mind a’ tűzi, mind az Épület
nek való fát akkor leg*jobb vágni, mikor 
abban leg-kevefebb a’ nedvefség. Leg-keve
febb pedig ŐíFzel és Télben : mert a1 Leve
lek le-hullván, már a’ fa többet bé-nem- 
fzívhat, feni hogy ki-izzadhaíTa, a’ főidből 
a’ derékon fel-nem-tsalhat, sót a’ mi a’ de
rékban van-is, mind alá megyen a’ gyöke
rekre. Ez az okoskodás nem igaz, és miatta 
nem lehet azokat leg-alább kárhoztatni, a’ 
kik Nyárban vágják az Épületnek való fá
kat. Mert i. azt minden tudja, hogy az ál
landó Plánták Télben-is nőnek, noha laf- 
fabbah mint Nyárban. A* növés pem lehet 
nedvefség nélkül, és következés képpen Tél-
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ben tsak azért vágni a’ fát, hogy benne a’ 
nedvefség kevefebb, nem elegendő ok. 2. 
Télben a’ Fák nem gőzölögnek: mert a’ 
Verejték lyukakat a’ hideg bé-fzorította , ’sa’ 
Leveleket le-verte, a’ mellyeken fzokott a’ 
feletébb való nedvefség ki-menni. Ila tehát 
a’ nedvefség ki-nem-mehet, a’ földből pe- 
dig fel megyen , bizonyos hogy bővebb-is 
Télben, mint Nyárban, a’ mikor minden 
utak nyitva vágynak a’ gőzölgésre.

Azonban azért hogy nedvefség Télben 
is van a’ Fákban, a’ mint moít állnánk , 
még ingyen fém lehet a’ fellyebb említett 
régulát roífznak mondani: de jónak-is állí
tani egéfzlen , és e g y e d ü l igaznak, 
alig ha nem vakmerőség. A’ ki ^ezt 
igazán meg-akarná mutatni, és m eg-ha
tározni, mellyik réfzen van az igazság: ezen 
négy Kérdéfeket tartozna csalhatatlanul meg
fejteni. 1. Az Efztendönek mellyik Réfzé- 
ben leg-kevefebb a’ Fákban való nedvefség?^
2. Mellyik réfze az Efztendönek volna 
arra leg-alkalmatofabb, hogy a’ Fákból a’ 
nedvefség leg-hamarább , és kár nélkül ki- 
gőzölögjék ? 3. Mellyik fa leíTz sűrűbb , erő- 
febb , ha eg’yfzer ki-fzárad ? Az-é ,a’ melly 
Télben, vagy a*’ melly Nyárban vágatik. 4. 
Mellyik rothad-meg hamarább.

D u  H a m ei Uram  ezeket a’ Próbá
kat meg-tette. De minden Próbájival-is 
tsak a’ Tehetségig ment. Hogy azt meg
tudja, mikor leg-kevefebb a’ fában való 
nedvefség, így tselekedett. Télben egy

P 4
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fzál-fát le-vágatván, abból mindjárt heve« 
nyében eg’y lábnyi hoífzút el-füréfzeltetert, 
és hogy a’ vaílagságot az Öfzve - hafonlítás- 
bán*is meg-találja, a’ fát négy fzegelerre 
meg-faragtatta ( pes quadratus) meg~mérte, 
’s a' mit nyomott, fel-jegy zette. Nyárban ugyan 
illyen idős, illyen fajra, és ugyan ezen ar 
helyen termett fát vágatotí-le, és a’ belőle 
faragott négy fzegletíi lábat meg-mérte. A’ 
Summát a’ téli vágáífal eg^ybe - vetette , és 
úgy találta hogy a? Télen vágott fa minden
kor többet nyomott, mint a* nyári. Miért > 
ínért Télben több a’ nedvefség a’ fában, 
n>ínt Nyárban. (E z a1 Próba nem tökéle
tes : mert annak hogy a’ téli fa többet nyom , 
mint a’ nyári, más oka-is lehet a’ nedves
ség többségénél. A’ hideg a’ telteket öfzve- 
fzorírja. A ■ meleg ki-fefzíti. Már ha egy
forma nagyds a’ k ét időben vágott fának ar 
Tsomója (Volumen) a’ tulajdon nehézsége 
(fpecifica gravitas) nagyobb lehet annak, 
á’ melly a* hideg által öfzve - fzoríttatotr. )

A’ máfodik Kérdésre nem lók fő-törés 
kívántatik; mert a’ bizonyos hogy Nyárban 
nagyobb a’gőzölgés, mint Télben. De azért 
még fém lehet azt mondani, hogy tehát 
jobb Nyárban vágni az Épületnek való iát: 
mert a’ Télben vágott fa-is Nyárban  ̂fog ki- 
gözoígeni. Nem fordítják azt mindjárt ha- 
fzonra.

Mikor a’ harmadik Kérdéfí akarta meg
fejteni : bizonytalanságban maradr. A’ Próba 
%v volt. Küiömh-külomb-féle időben vága*

#32 III. R. A z  E r d ő k r ő l /
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tptr-le fákat, és fok ideig fzárazratta azokaf. 
É s  hogy meg-tudhaíía mellyik erófebb: a’ 
gerendának a’ kellő kozepit a’ nehézségre 
nézve ki-kerefte, és Támafzra (Fypomov. li
lium ) fiiggefztette a’ meg * talált Közép“ 
pontnál fogva. A’ Gerendák végeit mind 
addig terhelte Má’sákkal , míg a’ Gerendák 
ketté nem töredeztek. A* má’sák' fzámát 
eg’yüve hafonlírotta , és femmi bizonyos 
nyomra nem talált: mert néha a5 téli vágás 
több terhet kívánt, mint a’ nyári. Némelly 
nyári vágás ismét többet, mint a’ téli*

A’ negyedik Kérdés meg-fejtésére egy
néhány Emberek élete kívántatik, hogy azt 
ki-lehefsék tanulni, mellyik időben való vá
gás tart tovább. Azonban az-is igaz, hogy 
ha a’ fáknak jól gondjokat vifeíjük: e g y 
formán el-tartanak, akármikor vágatlak. 
Ezek fzerint a* Kérdéíl meg*nem lehetvén 
határozni, femmi okunk ijnts reá, a’ mint 
T. M itterp a ch er  Uram fzól, hogy régi Ele
inknek fzokáfaíkat el-hagyjuk. Annyival in
kább, hogy a* régi Épületekben való Ge
rendák és Szarufák örökkévalóságot ígér
vén még ma-is; és a’ fzokás fzerint Télben 
vágattak^ a’ téli vágáít a> nyárinál jobb
nak tanítják. Azokat a’ Gerendákat mind- 
azáltal a’ mellyek le-áfatnak, vagy vizekbe 
v* remek-le, hafznofabb Nyárban vágni, és 
mindjárt a’ kívánt végre alkalmaztatni, mint 
Télben le-vagdalván, elébb ki-fzáraztani, és 
úgy tenni vízbe. Az ellenkező vifzontág- 
Ságokat az  érzéketlen fák-is meg-érzik. tía
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a’ fzáraz fa meg-vizezodik: rothadásnak in* 
dúl: de ha a’ nyers-fa meg - nedvesíttetik , 
csak régi, és friss áílápotjában tartatik-meg.

§• 95-

A’ mint leg-kózeíebb láttuk, lehetetlen 
közönségesen meg-határozni, mellyik fa 
lefTz a’ ki-fzáradás után erÖfebb, és tartó- 
íabb. De ha a’ fát a’ maga réízeire fel-ofzt- 
ván meg-visgáíjuk : eg’yfzerre meg-tudjuk, 
mellyik réfz toniöttebb , keményebb, ’s a’ 1. 
Vegyünk tsak elöl eg’y fa-derekat: leg- 
feJül találjuk a’ fa-hajat. Alatta látunk valami 
ritkás, és toredékeny fejér-fát, a’ melly az 
egéiz fa-derekat bé-borítja. Azon túl van az, 
a’ mit fának nevezünk Ä’ fa-haj alatt fekvő 
fejéi puhás matériát (Alburnum,) fa-fzínének 
vagy külsőjének nevezik az Átsok, és a’ 
mennyire tsak lehet, a’ fától külón-válafztják, 
’s ie-faragják, valamikor Épületnek való ge
rendát kéfzítenek: mert azt úgy nézik, a’ 
mint igazán-is, mint a’ melly a1 nedvefséget 
magába fzívja, és így a’ korhodást a’ fába-is 
által-vifzi. Le-faragni mindenkor nem-is le
het, fokfzor nagy vefztegetés: mert kivált 
a’ puha-iákon’ fokkal vaíiagabb, mint a’ ke
ményeken. A’ volna hát már a’ Gazdaság, 
ha a’ fának a’ külsőjét, arra az állapotra 
tudnánk vinni , hogy azfzint’ ollyan kemény 
volna, minta’ fa, ’s következés képpen le
ne kellene hafzontalanúl faragni. A’ Terme- 
fizet az igaz minden Efztendőben kétfzer, t. i*
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Tavaflzal , és ŐíTzel kemény fává tudja 
ezt a * fa-kiilsőjét változtatni. A* melly meg- 
tetfzik a’ fának abrontsjaiból. Ménről vafta- 
gabb, és vénebb a’ fa: annál többek ezek az 
abrontsok. Ezek elsőbben mind fa-külsőji vol
tak, és az után váltak fává. Ezt a' módot 
kereíik már a’ Gazdák, a’ mellyen a’ Ter
mészet a’ fa-külsojét minden Efztendőhen 
kétfzer kemény-fa gyürové változtatja.

D u  H a m e í, és Büffon Urak ezen mód
nak meg-találására illyen próbát tettek : f ki
választották az , Erdőben a’ legfzebb Épü
letnek való Elő - fákat , és TavaíTzai, 
mikor a’ megindult nedvefség a? hajat a’ 
fáról fel-áztatja, a’ fát egéfzlen az ágaitól 
fogva, tövig meg-hántatrák. A ’ meg-hán- 
tott fa Nyárban el-húlíatta Leveleit, de né- 
mellyik meg-tartotta, valamint a’ többi ép 
fák. Más Tavafzra kelvén az idő , ki-fakadt 
némellyik újjra, de leveleit tsak hamar le
vetkezvén, apródonként ki-fzáradt. A* meg- 
fzáradás után való Télben a’ nevezett Urak , 
a* fákat ki-vágatták. Ekkor már a’ fa-külsoje 
fává volt válva egéfzlen minden hasadás, és 
repedés nélkül. Ezt a’ próbát fokfzor meg
újították már fokán, és mindég fzerentse- 
sen ütvén-ki a’ dolog, azt a5 következést 
lehet tsinálni, hogy a’ ki Épületnek való 
tartós fára akar ízerr-tenni: az ÉiŐ-fát a* 
mondott mód fzerint lábon fzárajtsa-meg.

Hogy ez a’ fa-fzáraztás’ módja leg-jobb : 
a’ természeti okoskodás bizonyítja. Ugyan
is a’ meg-sértett fa egéfz erejét a’ ki levezés*

A’ F á k ’ V á g á s r ó l . 235
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re fordítja. A’ levelek a’ fel-fzoIgáló nedves
séget ki-gőzölgik. A’ honnan a’ fa laíTan- 
lafían el-fzárad, és meg nem repedezik.

A’ Miskóltzi Szőlős-gazdáktól láttam , 
hogy midőn Szőlő-karókat akarnak kéfzíte- 
n i? á’ vaílag TŐIgy-fának az allyjáról a’ fa
hajat koros-körül le-vefzik, és főiddel bé- 
hányják. A’ fa az igaz, hogy el-fzárad vég- 
tére*is; de $—6. Efztendeig-is el-sínlik, és 
így még laíTabban fzárad, mint az a’ melly 
egéfzlen meg-van hántva. A’ Régiek a’ fát 
egéfzlen a’ Völgyéig körül vágták, a’ mint 
Plinius írja, hogy a* nedvefség könnyebben 
alá folyjék.

5. 9

A’ mi Embereink rendfzerint fejfzék- 
kel vagdalják-le a’ fákat* Á y melly tseleke- 
det éppen nem Gazdaság; mert a> Fa-vágó 
tsak hogy neki nagyot ne kellefsék hajolni, 
a’ fát nem, tőben , hanem jóval-is feílyebb 
vágj a* el. És így a’ fának leg-drágább réfzit 
benn hagyja a* földben ; más réfzit pedig 
eg’y lábnyira-is el-forgátsolja, hogy a’ fej
izével könnyebben középre érjék. A* Ge
rendákért fokfzor még annyit-is adnánk , ha 
fsak egyy lábbal vólnának - is hoffzabbak. 
Azonban a’ Munka-is kegyetlen , és fzapo- 
rátlan,

Mellyre nézve fokkal jobb azokat le- 
füréfzelni. Az igaz hogy a’ füréfz eg’yn -̂ 
hány Napfzámofokat kíván. De a? Fej ízé fék

Ä 36 I I I .  R .  A r  E r d ő k r ő l .
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nek-is leg-alább ketten kelletik lenni. Más 
az, hogy már ollyan füréfz neme-is van fel
találva, a’ mellyet a’ rugója magától, és 
minden Ember nélkül viflza-nyom. És így 
vele eg’y Ember dolgozhatik.

Itt azt azonban fzükség meg-jegyzeni* 
hogy ámbár a’ le-füréfzelést, a’ fejfzével va
ló vágásnál jobbnak tartjuk : mindazonál- 
tal-füréfzelni fém mindenütt javasoljuk. Ha 
füzi-fát vágunk: jobb a’ fúréfz a5 fejfzénél, 
sót akarminél-is ; minthogy azon is kell il- 
lyenkor igyekeznünk, hogy a’ benn mara
dott tő újjonnan kifarjazzék, és az Erdő 
pufztán ne maradjék. Ha ellenben Épület
nek való fzál-fákat akarunk fzedni 7 jobb vol
na azokat töveitől ki-venni9 és az Erdőt új
jonnan vetni: mert 1. A’ fából a’ leg-jobb 
réfz-is meg-maradna. 2. A1 Gyokereknek-is 
hafznokat lehetne tűzre venni: külomben pe
dig nem tsak hogy Örökre el-vefznek: hanem 
még az ujj Tsemete fzaporításnak-is akadály» 
jára vágynak.

Többire ebben a1 dologban meg-vallom, 
hogy az egéfz javaslás tsak képzelés, tsak 
Theoria : mert valamennyi alkorványok még 
eddig, bátor nagy izammal fel-találtattatik-is , 
nem elegendők arra, hogy a’ fákat töveitől 
ki-lehefsék velek fzákalztani, és a1 Silber- 

fc h la g  Uram meg-mutogatása, és próbáji 
fzennt,még az Ember tzombnyi vaítag vas- 
rudak-is el-töredeznek állattok. De nem-is 
rudom, hogy lehetne erre a’ végre alkalma
tos M a ch in á t ta lá ln i ; m ert ha az ig e n  me-*
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ílerséges: drága-is, ido*vefztegetés-is. Ha 
pedig eg’yügyü, a’ mitsodásnak valósággal 
kell lenni: ezer meg ezer mázsa fog hozzá 
meg-kívántatni, a’ mi az Erdőben nints.

Minthogy tehát alkotmányink nintse- 
nek, aJ mellyek a’ fát gyökereitől ki-bírnak 
venni: érjük-meg azzal, ha a’ gyökérnek 
tsak felér-is ki-vehetjük, és a’ fából is vala
mit meg-kímélhetiink. A’ Bodnárok, a’ kik 
a’ fának alsó réfzér igen meg-betsülik, a* 
Hordó - dongának való fát így lzokták ki
venni. i. Meg~határozzák meliy réfzre kell 
a’ iának díilleni. 2. A y Dülléfsel eg’yezo 
oldalon’ a’ fa-tovéí fékkörül áfsák, és a* 
gyökereket ehvagdalják. 3. A* fának leg
felső gallyjaira köteleket kötöznek, a’ mek 
lyeknél fogva a’ fát meg-Iógatják. Ha a’ fa 
eg'yfzer meg-lódul: bizoyofan ki fog düh 
leni, és a’ fél-oldalról való gyökeret-is ki
fogja macával rántani: mert a1 fának nehéz
sége pontja (Centrum gravitatis) az Esés’ 
líneáján , a’ kötelek által kivel hüzatván,  
maga magát fegíti ki-düteni.

238 III- R* A z  E r d ő k r ő l ,
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VII. s z a k a s z .

A ' Fáknak Épségben való

.§• 9 7 *

A , .  v á g o t t  nyersfát lehetetlen mind
járt minden-féle hafzonra fordítani ; hanem 
meg kell annak fzikkadni , és érni ? ha az 
Épületekben állandóságot keresünk. Három 
nyavalyákkal küfzkodnek fo-képpen a’ zöl
den le-vágort fák. i, Meg-rothadnak. 2. Ay 
Szü által meg-eméfztetnek. 3. A ’ Száradás* 
idején meg-hafadoznak. A’ Rothadás bizo- 
nyofan a’ nedveíségnek bŐvségétől fzárma- 
z ik : mert a’ tókéletefen ki-fzáradt fa ? nem lé
vén benne kováfzosodást indító nedvefség , 
a’ mellynek követője a’ Rothadás’ , Örökké 
fog tartani. A ’ Rothadás ellen való orvos
ság hát a’ leíTz, ha a* fa mentol hamarább 
meg-fzáraztatik. Ez a’ Meg-fzáradás eg’y- 
fzersmind ellent fog a’ Szúnak-is állani: 
mert a’ rapafztalás azt mutatja, hogy a’ Szu 
nem a* fát efzi, hanem a’ fában való ned- 
vefséget. Hogy ha pedig ay tökéletes kiszá
radás által a’ nedvefség ki-hajtatik; a* Szu 
magában-is el-doglik, vagy másuvá veízi 
magát.

De mivel mikor a’ fzegény Gazda az 
$g’yik vefzedelemnek a’ Szúnak, ’s a’ Rőt-
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hadásnak ellent áll  ̂ ríyomon a’ harmadik 
nyavalyába, t. i, a’ meg - hafodozásba ejti 
a' tát : a* fáknak épségben való meg-
tartásokra valami rendes Gazdaság’ módját 
kellett találni. A* Fa-izú ollyan térinéfzeíü 
féreg, a’ mdly Júliusban, és Auguítusban 
fzorgalmatofan fel-kereíi az ollyan iákat, a’ 
mellyekben a’ bőv nedveíség meg-tsíposöd- 
vén, Rothadást igér, ’s bele tojik* Abban 
áll hát a’ mefterség ,hogy ezen két Holnapok
ban viieltefsék a’ fának oily fzorofan gond
ja, hogya’Fa-fzú bele ne tojhafsék, vagy 
ha bele töjik-is: a’ tojások ki ne kelhessenek.

A' Nagy Linné a’ meg-hasadozás’ el
kerülésére a' tsendes, és árnyékban való 
fzikkafztást javafola. A’ Fa-ízíi elleti a’ bii- 
dós-kő flift Öt dicséri, a’ mellyet terméfzet- 
fzerint nem fzenyvedhetnek a’ férgek : vagy 
a’ kinek e’ nem tetfzenék: a’ fzurokkal való 
bé-Öntést, a’ melly fok helyen igen óltsó. 
Leg-jobb mind ezeknél a’ íe-vágott fákat 
azonnal vízbe hányni, ’s onnan idővel ki- 
vévén 'meg-fzikkaíztani. Ezek fzerint a’ fák 
meg*tartása, a’ meg-fzáraztáftól függ.

§. 9 8 .

Hogy a’ fát meg kell fzáraztani, azt 
minden tudja. De hogy, és miképpen , vagy 
a’ módját a’ fzáraztásnak meg-mondani, nem 
utolsó mefterség. A’ hirtelen fzáradást, a’ 
mellynél jobb nem volna: meg-repedezés, 
és hasadozás követi: mert a’ fák, a’ mint

tudjuk ,
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tudjuk, nem eg’y Efztendoben nónek egéfz 
vaílagságra: következésképpen a’ Völgyhöz 
közel lévő gyűrő, leg-régibb, ’s leg-kemé- 
nyebb; a’ többi mentol közelebb van a’ fa
hajhoz: annál fijataiabb, ’s annál ritkább. 
Már ha a’ fa Napfényre tétetik: a’ feko rit
ka fajú gyűrű a’ nedvességet eg’yfzerre el- 
botsátja, mikor még a’ belső sűrűbb gyű
rűk meg-fem mozdultak , ’s ,fzint olly tö
möttek, mint az előtt voltak. Es így a’ ned- 
vefségét el-erefztett gyűrűnek öfzve kell-esni, 
De minthogy az alatta való gyűrűk femmit 
fém engednek: a’ felső gyűrű alsóbb meg
feszül , azután pedig ki-hafad, és az Épü
letnek való fa oda van. Mellyre nézve a* 
tsendes, és árnyékban való fzáraztás a’ leg
jobb.

Az árnyékon kívül ezt a* tsendes fzára- 
dáft fegíti a'z-is, ha a’ fának a’ haja á’ le
vágáskor mindjárt le-nem-hántatik: mert a* 
külső Levegőt hátráltatja, a’ belső nedves
ségnek ki-gŐzolgését pedig mérsékli. A’ fém 
hafznál azonban, ha a’ fa foka hagyatik a’ 
hajában: mert a’ haj a’ mint mondani, tsalc 
arra való, hogy a’ ki és bé-gozölgéft mér
sékelje , és ne bé-rekeílze: külómben a’ fa 
meg-kezd rothadni. Ha tehát a’ fá Télben 
vágatik: a’ következendő Nyáron még a* 
hajában maradhat, de Odzel meg-kell-hán- 
iani, és árnyékban fzikkafztani tovább-is.

Ezek fzerint meg-tetfzik, hogy mind 
a’ három nyavalyának oka, egyedül a’ fa- 
kiesője. Ez ok©z Roiűiadáíl, Szút, és Meg-

Q
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haSad ozáíh Ha ezt fává keményítjük a’ Iá* 
bon való meg-hántáflai, és fzikkaíztáfTal: 
a’ nyavalyáknak-is eg'yfzerre njakokat Szeg
jük. A* Tseh-orSzági Furmányosok, fok eSz- 
tendokkel éltek Gróf Büffoti előtt azzal a9 
meílerséggel, hogy a’ Szekerekbe való ten
gelyeket, a’ mellyeken’ a1 leg-nagyobb te
her lekizik, és leg-több vilzontagságokat 
fzenyvednek, nem nézvén Semmit a’ va- 
ílagságra , mindenkor ollyan Galagonya - 
fákból kéfzítették, a’ niellyeknek a’ le-vá- 
gás előtt hajókat meg - bántották. Azt 
mondják a’ Tsehek , hogy eg’y lábonn 
meg - fzáradt karom vaftagságu Galago
nya tengely, tovább tart eg’y Ember éle* 
tenél, és több térhet el-bír a’ Vas - ten
gelynél.

A } k ik  Gerendákat, vagy Számlákat ké- 
fzítenek: leg jobb ha a9 fát mindjárt az Er
dőn* négy fzegeletre meg-faragják. Az il- 
lyen faragott fák nem hafadozhatnak-meg, 
mert a’ fának külsője, a* mellyből ez a’ ve- 
fzedelem koverkezne , nagyobbára le-vétet
vén, a* fának s'üru és kemény réfze van a9 
Levegőnek ki-téve. A* víz-tsatornáknak, és 
ts knek való fákat a* hajókban Szokás hí
ves helyen’ f; áraztani: ki-fúrni pedig azon
nal , mihelyt íábokról le-vétettek.

A’ Nyéreségre le-vágott fákat, minden
kor a’ Vevő határozván-meg , mit akar be
lölök kéfzítretni: a’ Gazda a’ fának jóságát 
ki-faragtatáíTal,’s meg-hántáííal nem Segítheti: 
minthogy nem tudja mi leíTz ni ég idővel
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belölök. Hát Nyárban kell erre a’ végre af 
fákat vágatni, és azonnal meg-hántván akar- 
minémü víz alá borítani, és 9 — 10. Holna
pig víz alatt tartani. Az illyen víz alatt tar
tott fák fokkal hamarább jfzáradnak, foha 
meg-nem hafadoznak, és tömötrebbek, mint 
azok, a’ mellyek víz alatt nem voltak.

Erre a’ dologra méltó a’ Tapaíztaláíl 
elo-hozni. A* Bodrokonn, a’ Tifzára Efz- 
tendonként a’ felsőbb Vármegékből 100 — 
200. Szálakat-is le-hoznak az Emberek. Szál
nak nem eg’y fát, hanem 20— 30. fzálfák
ból álló kotéíh neveznek. Ezeket a’ fákat 
Télben vágják, mikor a’ havon’ könnyű 
Őket a’ Bodrok partra vontatni. Ritkán ehk- 
meg, hogy a’ bajokat le-hántsák. A’ Jég-te- 
tejénn Öfzve fűzik Ókét, és hogy hírek nél
kül a’ Gazdáknak el ne-úíFzanak, ha a’ Bod
rok a’ Jegét el-hányja, gííVsal meg-vagy- 
nak a’ Parthoz kötve. A’ Bodrok Jege foká 
nem tartván, az egéfz Szál vízben libeg 
egéfz Tavafzig, a’ mikor meg indítják Őket, 
ys le-hozzák a’ Hcgyallyjára. De minthogy a’ 
Bodrok, tavafzi meg - áradását ritkán’ vé- 
gezi-el Auguftusig: a’ Szálfák ki-kottetnek 
ugyan, de úgy hogy azonban vízben álla
nak. Látni való hogy itten a’ Szálaknak víz
ben tartáfa tsupa kéntelenség: de olly hafz- 
nos kéntelenség, hogy fizetni kellene érte. 
Ugyan-is, a’ mint magam fokát láttam , a’ 
Bodrokon le-hozott fák közt foha tsak egy 
repedezett fzálat fém találhatni, nem hogy 
h aíad ozotta t. A’ Bodnárok a’ leg - egéfsége-

A’ F ák’ é p *. v. M e c - t a r t . 243

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



I I I .  R .  Az E rdőkről .*44
febb Hordó - dongákat hafogatják, és az 
Atsok a’ leg-erofebb, és épebb gerendákat 
faragják belólök. A’ mellybol ezt a’ Követ
kezén tsinálom i. A’ fákat Télben-is lehet 
hafznofan vágni. 2. A’ Bodrok mellyéki fa 
6 — 7. Holnapig vízben áll hajaftul. 3. Au- 
guftusban kezdvén róla a’ víz le-apadni, 
tsendefen meg-fzárad, még azon az Ófzon, x
4. A’ Bodrok mellyéki fa ép , és igen erős.
5. A’ mi itt kéntelenségbol, és történetből 
a’ fát megjavítja, nem léhet-e fzántfzándék- 
kal-is tselekedni ? az az a1 le-vágott fzálakat 
vízbe áztatni.

Miképpen keményíti-meg a’ víz a* fát ? 
mit fzív, vagy olvafzt-ki belőle, és mit re
izen le bele ? a’ Terméízet-vísgálókra tarto
zik. En pedig 111 oíl Gazda vagyok.

§• 99-

Meg-efik gyakran, hogy a? vízből ki
vétetett fák újjonnan nedvefséget fzíván-bé, 
vagy meg - rothadnak, vagy fzút kapnak. 
Hogy tehát az eddig való bajoskodáfunk 
füftbe ne menjék: kovefsük az Anglufokat, 
a’ kik így bánnak a’ vízből ki-fzedett fák
kal. 1. Kevéfsé meg-hagyják azokat fzik- 
kadni. 2. A’ fzikkadás után Szalma, vagy 
ganaj fűftön meg-párgolják. A’ Párgolás ál
tal a’ fa valami olly kemény borítékot kap, 
a’ melly alatt fok fzázakonn kerefztül ép
ségben marad.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Máfok a’ vízből fel-fzedett fzálakat Ho
mokban , vagy Fövenyben tartják bé-takar- 
va 4 — 5. ujjnyi vaítagan. Ezen az úton-is 
keményen meg - ízáradnak, és sürüdftek a* 
fák. De a’ Fövenynek alól-felül jó fzáraz- 
nak kelletik lenni. A’ kik Szekérbe való 
Tengelyeket, LÓtsöket, Nyújtókat, Sajtó- 
Srófokat, és egyéb erős fzerfzámokat akar
nak kéfzíteni: nem fzánják a’ Költséget még 
meílerséges Ferdőkre - is. t. i. E&’y tsomó 
Gálitz-kovet közönséges tifzta vízben el-ol- 
vafztván, az említett fzerfzámokat bele-áz
tatják. Idő múlva ismét Méíz-vizet kéfzíte- 
nek, és azokat a5 GálitzkÖ ferdöból ki-fzed- 
vén, ebbe áztatják. Melly két áztatás után 
a’ fa ollyan kemény mint az atzél. A’ Tim- 
sós vízben ázott fa, nem tsak hogy meg- 
nem-fzúfodik ; de ha fok ideig áll benne 9 
meg-fem ég.

§. 100.

Sok alkotmányok vágynak ollyanok, a 

Hiellyek hajlott , vagy görbe fát kíván
nak. Illyenek a’ Malom-kerekek, Hajók- 
óldalai, orrai, és farai ’s a’ t. Nagy meíler- 
$ég nevezetes Erclokben-is ezen végekre 
alkalmatos fákat találni. Mellyre nézve az 
Anglufok a’ Te-rméfzetet meíferséggel igye
kezvén útól-érni, ollyan fa - lágyító, és fzá- 
ráztó fzobákat kéfzttetrek, a’ rnellyekben a’ 
íeg-egyenefebb fák-is meg - párgoltatván, 
mindenféle formákra hajtathatnak. Tudni il-

Q 3
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lik kéfzírenek ollyan vallókat, vagy hoíTzá 
ládákar erőien öízve-fzegezett rováfokból, 
a* mellyekbe a’ külső Levegő bé*nem-me- 
het. Ezen tsarornának egyik véginn egy aj- 
tótska van, a’ mellyen’ a’ gerenda bé-rola- 
lik. A’ más végín’ egy Szoba, és benne ke- 
mentze, a’ mellyben tüzelnek. A’ TüzÖnn 
van eg'y nagy üíf tele vízzel , a’ mellynek 
párolgálá a’ váll óba vezettetik, a’ melly- 
btn a’ Gerenda fekfzik. A’ pára a* Geren» 
dát el-borítja, nicg-izzafztja, és úgy nieg- 
lágyítja; hogy onnan kivétetvén, minden
féle formákra gorbíttethetik. A’ melly meg- 
lévén , a’ fa ízáradni tétetik, és olly erős 
leílz, mintha a’ növés által.mént volna ezen 
formába által

§. IOI.

Az Épületre ’s hafzonra fordított fák, 
a’ Levegő vif'ontagsága miatt meg-rothad- 
nak, vagy a’ Szúf álral el-eméfztetnek. A’ 
Svékufok és más Efzaki Lakofok, hogy a” 
Gerendákat, Szarufákat, Ofzlopokat, és Sin- 
deleket a’ Rothadástól és Szóról meg-Őriz- 
zék : azokat némelly matériákkal fzokrák 
bé-kenní. Tudni Ülik Fenyő fzurkot, és Kő
olajár (Petroleum) kevervén eg'yüvé, vele 
a’ fákat bé kenik, és minteg’y Örokké-tar- 
tókká tefzik. A’ Házak és egyéb Épületek’ 
tetejét ugyan ezzel a’ Kenőtstscl borítják-bé- 
Míg e’ meg nem-fzárad: porrá törtt Molyb- 
daenával hintik felül meg a’ fákat. Nálunk
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a’ föveny, vagy homok fzínt azt a’ hafz- 
not teheti. A’ Molybdamán vagy homokon’ 
felül ujjra ko-olajas fzurok ken étik. Ez a’ 
KenŐts, nem tsak a’ RothadáÜól; hanem 
a’ fűztől is meg menti a’ fát: mert a’ fzurok 
a’ tüzet nehezen kapja-meg, ámbár ha eg’y- 
fzer meg-kapja, nem-is hagyja meg-aludni. 
Lehetne az olvafztort fzurkot, a’ le-állítandó 
Ofzlopok és Karók’ tövei’ meg-kenéléki e-is 
fordítani az égetés helyett, a’ mit a’ mijeink 
kozonségefen gyakorlanak.

§• 103.

Még a’ maradt hátra, hogy az Erdők
nek a’ fánn kívül való egyéb hafznairól-is 
valamit mondjunk.

1. A’ Makkolás a’ Gazdának a’ jó Efz- 
tendoben ugyan meg-tólti az Erfzényjét. A* 
Makk-rermefztés tehát nem utolsó Gazda
ság lévén, a’ Gazdának igyekezni kellene 
azon , hogy Makkja bőven teremne. A’ Her
nyó és Tsere-bogár, ha reftelkedésünk miatt 
erőt vehet: a’ három EfztendÖre való Mak
kolás’ nyereségét meg-eméfzti. A’ Fák men
tői árnyékofabb helyen és sűrűén állanak: 
annál kevefebbet teremnek. A’ Makkofokat 
hát megkell ritkítani, hogy a’ Napfény és 
Levegő érje.

2 . A’ Suska-ízedés, és Varga-tser kéfzítés 
fzintugy hafznofok a’ Gazdának. A’ Tser- 
hántás a’ fákat nagyon vefztegeti. Mellyre 
nézve, hogy a’ fa-is meg-m aradj ék, ’s Tsert-

Q 4 '
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is lehefsék róla hánrani: nem jó vólna-é as 
Fák* meg - ifjítására javafolt meg-hámáft a’ 
Gyümölts-fákról, a’ Tserfákra-is áital-viríií 
Lásd az I. Darab. §. 145. Nro. 11. E gy  
két ki-vágni ízánt fánn próbát tenni, femrni 
kár. De ha a’ próba jól jbnn k i : a’ hafzon 
nagy. A’ Tsernek bővítésére már azt a’ pró- 
bái-is rmg-tették, hogy a’ levágott fáknak 
apró gallyait meg-torték Tserröroben, éseg’y 
formának találtatott a9 fa-hajjal. Miért nem pró
bálják ezt a’ mi Vargáink ?

3. A’ Hamu-’sír kéízítés (Cineres Cla- 
vellatici) tsak úgy lehet a’ Gazdának hafz- 
n o s , ha ollyan Erdeje van, a* mellyhez 
Szekérrel férni nem lehet. A’ Hamu-égetés, 
a’ hol hafzontalanúl fok fa ro.rhad-el9 meg
lehet. Hamunak leg-jobb fák a’ Tser-tÖlgy, 
Bikkfa , Égerfa , Nyírfa , Fűz , Juhar , 
Kórösfa , (a’ meílyrol még az Olafzok a’ 
Gyomor-tifztító Mannát-is fzedik, és Pati
kában jó Pénzenn árúitatják) Szil  ̂fa, és 
Botz- fa.

4. Meg-betsülhetetleh hafzna a’ Tölgye- 
feknek. és Tsereknck abban áll, hogy a9 
Menrjkö - üréíl magokra vonják, hogy a’ 
Helységek épségben maradhaífanak. Sok 
okokkal javafolja ez óldalról-is a’ Tőlgye- 
fek’ ültetését a5 Haus-Vater in fyítem. Ord> 
V. Réfz 91—100. Lev.
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/ r .  R É S  Z .

/ f  B a r o m  - t a r t á s r ó l .

§. 103.
rA ’X j\_ m E l l Y Ember Mezei - Gazdaságát 
jobb lábra akarja venni; a’ javítást a’ Bar
mokon kezdi leg-elsóbben-is. Ugyan-isa’ Ba
rom fegítsége nélkül, akar melly réfzéhez 
fogjék-is Gazdaságának, nem boldogul. Al- 
tal-látták ezt Elejink, a’ kik af* Barmokat 
fzelídíteni, ’s hafználni kezdették. A’ Me
nőket eg’yütt fzántják velünk. ’Sirjokkal, 
Vajokkal, és Sajtjokkal enyhítik éhségün
ket. Bőreikkel a’ hideg ellen óltalmaznak 
bennünket. Akar mellyik haíznottekíntsük- 
meg ezek közzül: olly boltsen találjuk a5 
Házi-állatokat öfzve-váiogatva, hogy azok
hoz a5 Vad-állatok kozzül fém többet nem
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tóldhatunk, feni jobbakkal a’ régieket fel
nem válthatjuk. Nem eg’yfzerre lépett az 
Emberi-nem abba a* karba, a’ mellyben 
moíí van ; hanem grádirsonként. Alig ha az 
Emberek leg-elsöbben minden munka nélkül 
tsak azzokkal a’ dolgokkal nem éltek, a* 
mellyeket a’ Terméí'zet ónként termett, már 
azok akar a* gyönyörűségre, akar pedig tsak 
a’ Szükségnek enyhítésére valók voltak. De 
hihetőbb az , hogy a’ gyönyörűség kevés lé
vén , a’ fzükség kenfzerírette őket arra, hogy 
elébbeni álíapotjokból Barom - páfztorságra 
mennének által. A’ Barom-páfztorságból pe
dig idővel, Föld-mivelésre adnák magokat.

Az a* dolog* valóságára nem fokát tefzen, 
ha Barom-páfzrorok vójtak-e elsőbb, vagy 
Földmiveléshez fogtak. Mind a* kettő meg
lehet : mert ha Földmiveléshez fogtak-is: 
tsak hamar áltál-látták azt, hogy fegítség 
nélkül nem fokra mehetnek , és hogy az Ok
talan-állatok ha meg-fzelídíttetnének , nem 
kevés hafzonra lehetnének*

§. 104.
Nevezetes Kérdés az: Hol vették a* mi 

fzelíd barmaink magokat? Vad-állatokból fze- 
lídíttettek-e meg? Vagy pedig elsőbben min
den állatok fzelídek voltak, és a* mellyek 
moll vadak , a* vel.k való nem - gondolás 
által barmofodtak-el ? Vágynak mind a* két 
vélekedésnek mind Pártfogóji, mind Ellen- 
mondóji. T. M itterpa ch er Uram azokkal 
tart a’ kik azt mondják, hogy a* Házi-álla
tok, mind Vad-állatokból ízelídűtettek-meg,

25° IV. R. A ’ B a r o m -t a r t .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



és az Ellenmondóknak minden Ellenvetéfeiket 
bőlrsen* meg-fejtegeti. Lásd Elem . R ei ruft. 
{Tom. 11. p a g . 204—206. Meüyre nézve mi-is 
a' mellett maradunk, hogy fzclíd állatkáink 
elsőbben mind vadak voltak. E5 ízerint, 
minthogy mind azok az Állatok , a’ mel- 
lyek moft fzelídek , vadságban-is láttatnak:

1. Kételkedés nélkül mondhatjuk, hogy 
a’ mi Ökreink a’ Vad-ökortÓl (Urus) fzár- 
maznak. A’ Vad-Ökör a’ mijénktöl abban kü- 
lómbózik, hogy hoíTzú fzorjei, fzakálla, és 
ferényje vagyon a’ fzügyin, mint az Oroiz- 
lánnak. Ettdi ofztán’ külömb-külömb fajták: 
fzármaztak , mint av mi Ökreink, az Amé- 
rikai, és Európai Bifon. ’s a' t. Az Európaiak 
nagyobbak mint az Amerikaiak. Skótziában 
fejér Bízón taláítatik. Lásd Eberts N aturlehr  
re Tom . I. pag, 399. Ugyan ezen nevezett 
Tudós azt állítja, hogy a * Lengyel-Orfzági, 
Uthvániai, és Ruíliai Havatokban mai na- 
pig-is találhatni Vad-ÖkrÖket.

2. A' Ló akarmelly fzép, és kedves Ál
lat legyék is kezünk alatt: mindazáltal a* 
Vad-ló, (a ’ melíyek Sárdiniában ma-is lát
tatnak, és a’ mitsodáfokat Pallás Uram Rus- 
siában való Utazásában talált, és a’ mellyek 
a’ mi Lovainknak Törzsók-apjaik) kitsíny , 
nagy fejű, és fülű, göndör, rövid ferényü, 
é s  larkú fzelídíhetetlen állat, hanemha ki- 
fsíny Tsikó korában el-fogatik.

3. A’ Szamár a’ Vad-fzamáríól húzza 
eredetét. Vad-fzamár, Russiában ma-is van , 
a’ mint P allás Uram Utazása * le-irásában ál
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lítja. Amérikában van eg’y Szamár - neme „ 
gyönyörű fzép tarka állat, és Zebrának ne
veztetik. G r ó j Bújjon mind a’ Tsatsit, mind 
a’ Nöílént le-írja , és le-fefti a’ maga Ter- 
méízet- Hiílóriájában. Ébert Uram tsak az 
eg’yíker, említett Könyvének I. Dar. Lev. 
394. Tab. XII. A’ Schonbruni Királyi Mu
lató-kertben mind a’ kettőt elevenen láthatni.

4- A ’ mi Juhaink* Apjáról ezt írja E lért 
Uram 'lom  t. pag. 1 405. Azaz Állat, a5 
mellyer a’ Tatárok Árgalinak, a1 Siberiaiak 
Stepnie-Baranni, az az, Vad-juhnak nevez
nek, ’s a* Corfikaiak, és Sárdiniaiak (a* 
hol hasonlóképpen találtatik) Mufionének 
hívják, fok Terméfzet - visgálóktól a’ Ju
hok* Neme közzé fzámláltatik  ̂sót némel- 
lyek a* Szelíd Juhnak TÖrzsök-apjának tefzik, 
noh# formájára, és elevenségére nézve et
től fokban kiilömbözik ’s a* t.

' 5. Ketskéjink és Difznójink még igen 
könnyen meg-esmérhetik, tsak Hazánkban-is 
•Vad-apjaikat.

§• JÓS-
Ha meggondoljuk mind azokat a’ hafz- 

nokat, a’ mellyek az említett Vad-állatok
ból a* megszelídítés által Nagy-apáinkra há
rulták , azt mondhatjuk, hogy már mindent 
meg tettek, a’ mi a* Gazdaságot valami mó
don fegélheti. De imé itt meg nem állottak, 
hanem még a* Kutyát, ’s Matskát-is magok 
Társaikká tsinálrák. A’ Kutyának apját a’ 
Farkarok közt kerefik a’ Terméfzet'risgálók.
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Pallós Lírám így ír róla. , , A* Vad-kutyák* 
9, nak fajtája mind ez ideig kétségben ma* 
„ radt azon okból, hogy a’ K a em p fer Úr 
„ Aranyos-Farkafsát, a’ niejly Nap-keleten 
,, bőven termo állatt, nem jól esmerték az 
„ Emberek. En illyen Aranyos-farkast lát- 
„ tam Londonban , a melly nem tsak teíle- 
„ állására, és formájára nézve eg’yez-meg 
„ azokkal a’fzikár, és nyúlánk Juháfz-kutyák- 
„ kai, a’ melly eket a’ Cálmukok tartanak, 
„ hanem még bámuláíTal azt-is tapafztaltam, 
,, hogy hajlandóságira, és erkÖltsére úézve- 
„ is igen hafontó a’ fzelíd kutyához. Az 
5, Emberhez könnyen hozzá-fzokik (nem  
„  úgy mint a’ Farkas, és Róka, a’mellyek, 
s, meg-ízelídíttetések utámis ki-mutatják hu* 
«9 ségtelenségeket, és játékjokat harapáíTal 
9, petsételik) a’ kutyákat nem kerüli; ha- 
99 nem vetek jádzik. Éppen úgy fzükol (de- 
,9 íiderium Caninum) mint a* kutya, és far- 
99 ka tsóválásával az Embernek hafonlókép- 
99 pen hízelkedik, hátára fekfzik^ és fzere- 
99 ti ha simogatják. “ Pállás Spic. Z00L  
f q / k  II. p a g . ' i>

« 1* A7 Mezei-gazdának két-féle Kutyák
ra vagyon fzüksége. Eg’y a’ Majorban , vagy 
Akblban, a* más pedig a’ Gulya, Csorda, Me^ 
nes, és Nyájj mellett meg-betsülhetetlen ál
lat. Noha igen kegyetlen, mindazonáltal 
könnyen meg-tanúi mindent, tsak az intés
r e , vagy füttyentésre-is kéfzen van, tudja 
mit akar az Ura, és oda-is el megyen, a’ 
hová az nem meréfzel. Érzékenysége tsudá-
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ra méltó : mert az Urának ay nyomán-is e l
tud menni, és í'zagáról fzáz kozzül-is ki-tud- 
ja keresni, nielíyik az ő Gazdája.

A’mi Mezei-kutyáink kozonségefen mind 
igen eg’yféle fajrák, és talán tsak a1 n év  
küíömbozteti-meg Őket eg’ymáftól. A* Ma
jorban való Kutyákat Komondoroknak , és 
a’ Gulya, vagy Nyájj-Őrzoket, Juháfz-ku
tyáknak nevezik a* Borsod-Vármegeiek. A* 
fejér fzín nálunk kozönségeíebb, mint a’ más
féle : noha talán jobb volna ha a’ Komon
dorok feketék volnának, hogy a’ fetétben 
tolvajló Állatok, és Emberek hamar éfzre 
ne vennék. Ellenben a* Juháfz-kutya jó hogy 
fejér : mert ez által a* Farkaitól meg lehet 
külömboztetni, a* melly mindég barnás. A* 
Kutyáknak tanításában arra vígyázzék a' Me
zei-Em ber, hogy a" Kölyök, fém kegyet
len , fém felette jámbor ne legyék. Az igen 
mérges Eb, ay Marhát-is meg-pifzkolja; a9 
jámbor pedig,  ̂a’ símongató , ’s kenyeret 
hajigáló Tolvaj előtt eí-hallgat. Kevés ele
delhez kell fzoktatni, hogy el ne 1 omhúljék. 
Terméfzet fzerint a’ Kutyának fogai igen 
hegyesek; de ha tsontot rágat vele a’ Gu
lyás: azok el-kopnak, és meg - gombÖ-
lyodvén, a’ meg-fogott prédát-is el-fzalafzt- 
ják. Ha tanítják, ay kutya jobban öfzve-tud- 
ja verni a’ Gulyát, vagy Nyájjat egy  Boj
tárnál. A’ Kölykök , a’ Vén-kutyákrol leg
többet tanúinak. A’ jó vén Kutya, a’ hová 
eílve Strázsára állítratik , ott marad viradrig* 
mint a’ Katona, Ezt a7 KolykÖk-is meg-ta-
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Dúlják, ha ollykorollykor darab kenyérrel 
jutalmazzuk-meg fzó fogadóságokat.

A7 mi Majorjainkban, és Gulyáink mel
lett való Ebeket a* Páfztorok, közönségeién 
Folyó-vízeknek nevéről nevezik , Dunának , 
Tiízának, Sajónak ’s a’ t. ezen az okonn , 
hogy az illy nevű Kutyák meg nem vcfz- 
nek, vagy dühödnek. Ez minden fundamen- 
tom nélkül való babona, és hazugság. A’ 
nevezet a’ Meg-dühÖdést el nem távoztatja. 
Azt hamarább el-h iízem , hogy vágynak 
olly falta Kutyák, a’ mcllyek nem olly" ha
mar dühodnek-meg, mint 2P többiek. Kö- 
zonségefen Sas-körműeknek nevezik ezeket 
mi nálunk. Irt a’ korom fém hafznál fern- 
mit. Magam tapafzraláfom, hogy a’ Sas - 
korníü Kutya-is meg-vefzett, fzintúgy mint 
a’ Nem-fas-kÖrmü. Arról tudja hát ezt tsak 
meg a’ Gazda , ha próbálja , ’s ha látja, hogy 
a’ dühös Eb-marás után is , vagy femmi, 
vagy hamar meg-gyógyítható baja van. Lát
tam eg’y illyen fajtát eg’y Uraság’ Majorjá
ban. A’ Vefzetr-kutya, valahonnan a’ Ma
jorba bé - fzabadulván, Marhát, Embert, 
Kutyát a’ mit tsak ért, ofzve-marr. Es ez 
nem tsak eg’yfzer, hanem a’ mint a’ Majo
ros mondotta, tobbfzör-is meg-efett, A’ más 
fajtából való Kutyákat tsak ritkán lehetett a” 
dühödésböl ki-gyógyítani. De ezt a’ miről 
befzéllek, tsak közönséges KÖrós-bogaras 
kenyérrel-is meg lehetett firól-fira fzabadíta- 
ni. Eg’yfzer a’ Majoros igen' késő verte a* 
Dühotr-kutya marást efzre, t. i. mikor már
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a’ Marha-is meg-vefzett, és két Kutya-is, 
Ez a* fajta a’ mit emlegetek, fzintúgy meg
maratott , mint a! többi, és nem orvofolta- 
tott tudatlanságból, és meg-maradt; a1 két- 
tejét agyon kellett lövetni. Azt ugyan meg
vallom, hogy ez a’ fajta Kutya-is meg-sín- 
lette a’ marást darab ideig, úgy hogy mi
kor én láttam, az egéfz tehén’ eg’y fzorotske 
nem volt, úgy meg - kopaszodott, még-is 
meg-gyógyúlt.* Talán a’ vérben van itt vala
mi , mint a’ Kozákokról emlékezem , hogy 
a’ kÖzónséges-Hírekben olvaftam, az 1773 diíc 
Efztendőbéli Török-háború alkalmasságá
val , hogy azok azokban a’ házakban ettek 
ittak, és aludtak, a’ mellyekbol az Embe
rek a’ Peftis által mind eg’yig ki-hóltak, és 
fém mi bajok fém lett, más féle Mufzka Ka
tonák pedig el-hóltak.

Azt mondják a’ Terméfzet-visgálók, 
hogy a’ dühÖdés a’ Farkasokról jönne által 
a’ Kutyákra. A’ melly könnyen meg-lehet: 
mert az Anglusoknál, a’ hol Farkas nints , 
Vefzett-kurya íints. Tsalhatatlan orvofság a* 
DühÖdés ellen, mind ez óráig íints, a’ mint 
az Orvofok tapafztalása mutatja. A’ Kutyák
nak a* Meg-vefzéftöl való meg-Örzésekre, 
jobb a’ Házi próbált Gazdáktól tanúlni or« 
vpfságot,* mint az Orvofoktól, a1 kik ezen 
Állatok körül nem forgolódnak. Ezek a’ 
Gazdák azt tapafztalták, hogy a’ tifzta víz
nek nem-létté, a’ miből a’ Kutya tetfzése 
fzerínt ihatna: a’ forró étel, a’ mellytol a’ 
Kutya elsőbben fog-fájást kap: a’ rekkeno

meleg
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meleg Napfény, a’ melly az Agy velőt meg
öl vafztja, volnának a’ meg-dühoaésoek okai, 
és a’ melly Barom -páfztor e’ három Régu- 
lát meg-tartja : nem félhet, hogy Komon
dorjai meg-vefznek. A ’ tapafztalásnak ellene 
nem mondok. De azért meg-eshetik, hogy 
a’ Kutya meg-dühodik , leg alább más Ebről 
reá-ragadhat, és ígv ha nem vigyáz az Em
ber: a* Régulák mellett maga-is roffzúl jár
hat. Ezek a’ Jegyek, a* mellyckről a’ dü
hödni kéfzülő Ebet meg-esmérhet)ük. i. A’ 
Kutya bandzsalgó. a. Kerüli a’ Társaságot.
3. Továbbá a’ V íztől, és Széltől nagyon* 
ifzonyodik. 4. A* fzájja tajtékos. 5. a’ ízere 
fel-borzad. 6. Büdös fzagu. y. Mindent Öfz- 
ve-mardos, a’ mit talál. Ne várjuk míg a* 
Kutya ennyire jut: mert már iiiyenkor nem 
tsak hogy ki nem gyógyul; de 12—■ 13. óra 
múlva magában meg-is doglik. Hanem go
lyóbis neki, míg fzerentsétlenség nem efík.

Tsudálatos az , hogy a’ DühÖdes tsak 
a’ nyál által-is el-ragad az Emberre. En ma
gam láttam eg’y Tanuló-társamnak fzomorú 
halálát, pedig a’ dühott Kutya a’ teliéhez 
hozzá fém ért; hanem tsak ruhája alsó izé
iét kapta-meg. A’ harmadik gyermeket köz
tünk meg-martzongatta , és ez ki-gyógyúlt, 
midőn amaz el-hólt. Talán igaz az, a* mit a* 
Terméfzet-visgálók mondanak , hogy a’ Dü« 
höfség, vagy méreg, al nagy meg-mérge- 
fedésből, és fel-gyúladott haragból van ! 
Tsak moll mondám, hogy a* faldosó Kutyá
nak tsak a’ nyálától-is meg-dübödött fz#«

»  .
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gény Tanúló-tárfam, a’ niáfik pedig a’ meg» 
harapásból-is ki gyógyult: D u  H am ei azt ír
ja, hogy 1737. és N lo r á n d , hogy 1765. 
azok a’ Mészárosok nieg-hóltak , a' kik az 
igen el-fárafztott ’s meg-mérgesített Ökröt 
meg-ölték. Az illyen tapaíztalásokra a’ Gaz
dának vigyázni kell.

2. A’ Matskát-is a’ Házi-állatok között 
találjuk már ma, ámbár az apja Erdőinkben 
lakik. Azonban tsak látfzik az, hogy a’ 
Matáka Szelíd-állát: de valósággal vadságát 
foha tokéletefen le nem vetkezi, valamint 
a' többi a* Matska-nemére tartozó Vad-ál
latok -is, 2l minémíi a’ Tigris, Orofzlán, 
Párdutz ’s a’ t. Sokfzor hízelkedik ez az 
állat az Embernek ; de nem keli hinni neki. 
Már arra van példa, hogy a’ Matska a’ böl- 
tsoben alvó Gyermeknek torkát ki-harapta. 
Hogy az Ember ezzel az Adattal jádzogas<- 
sék, ’seg’yütt aludjék , mint a’ gyermekek , 
és fok nagy Leányok tselekelzik, nem okos
ság. Tudok, eg’y nevezetes Kis-aíTzonyt, a’ 
ki mind addig fó-íájásban kínlódott, míg 
ettől el nem fzoktartam, hegy a’ Matskát 
magával ne altatná, A’ Marska lehellete igen 
vékony, és érezhetetlen; de igen mérges, 
és fŐ-ízédíto. Talán e’ miatt nem fzenyvéd
hetik Ötét fokán, még fsak a’ Házban-is 
meg. Mind ennyi ártalmaival-is azonban meg 
érdemli a’ Marska, leg alább hogy a’ Tsü
tőkben, Gabona-házakban, és Kamarákban 
Egeret fogni nevelrefsék.
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I. S Z A K A S Z .

Közönséges jegyzések a9 Barom - tartásra.

§. 106.

M él  t á n  kérdezik a’ Gazdák: Ha elő- 
menetelefebb-e a’ magáBarmaiból laíTun-las
san jó fajtát nevelni, mint kéfz pénzen kéfz 
Marhát venni ? mert ha az Ember maga ve- 
fzodik a’ neveléfsel :azon kívül , hogy fokára 
húzódik a’ dolog, gyakran az-isvmeg-eíik,  
hogy minden fzorgaímatofságával-is rolTzat 
nevel. Közönségeién hát erre a’ Kérdésre 
nem lehet felelni. Mindazáltal a’ követke
zendő Jegyzések, a* Gazdát vagy eg’yik , 
vagy mánk réfzre meg-határozhatják.

1. Ha a’ Gazda olly állapotban van, 
hogy Gazdaságának hátra-maradása nélkül 
3—4. Efztendeig-is várakozhatik: jobb mâ  
gának nevelni, mint venni.

2. A’ kinek elegendő Rétje, Szénája y 
9s hűséges Tselédje nints, a5 kire Marháji- 
nak gondvifelését Kárvallás nélkül bízhat
ná, jobb ha vefzen másunnan. Ugyan is a* 
Marha míg fel - nevelkedik: hafzontalanúl 
eméfzt,és a’ roíTzTseléd a’ leg jobb fajtát-is 
el-nyomorítja a’ roíTz vele való bánáíTal.

3. A’ Gazdának a’ Marhában e’ ket
tőre kell főképpen vigyázni, a). Ha fzép ,

R %
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a 60 IV. R. A’ B A ROM-TART*

és egéfséges-e? b). Ha tsendes , és hajtható 
erkőitsü-e? Erre nézve azt mondjuk, hogy 
jobb nevelni, mint venni: mert i. Már az 
anyát, a’ mellyet hafználok, esmérvén, tsak 
a’ marad hátra, hogy ttjainak illendő neve
iéit adjak. 2. A’ magamét úgy taníthátoni 
gyenge korától fogva, a’ mint akarom , és 
így annak nem tsak tettét, hanem indulat
ját* is faragom. Ellenben ha máitól vefzem 
Marháimat : annál fzemefebb vagyok * is , 
meg-tsalatkozhatom. Nehéz a’ Marhának fo
gyatkozása eg’yfzerre efzre-venni. Annyival 
inkább hogy a’ TÖzsérek fok metterségekkel 
élnek a’ hibáknak el-paláfíoíására. Nem tu
dom azt-is, micsoda erőtelenségekkel küfz- 
kodhetik vett Marhámnak az anyja. E’ nél
kül pedig kárt vallók: mert a’ iziilék’ nya
valyája a’ fijakra rend-fzerint által fzokott 
menni. A’ magam nevelésében ezt mind elő
re el-láthatom.
t

§. 107.

De minthogy a’ Gazdaságban fok ol- 
lyan történetek vágynak, a’ melíyek a’ Gaz
dát reménytelenül érdekelhetik, p. o. Mar- 
háji mind eh dögölhetnek, valamelyiknek lá
ba, vagy nyaka törik, vagy pedig a’ Gaz
daság terjedvén, a’ Marhák’ fzámát fzapo- 
rítani fzukség: a’ vételt lehetetlen el-kerül- 
ni. Hogy tehát a’ vevésben legyék mire vi
gyázni: ezen közönséges Jegyzéseket adjuk ;
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1. Fel-kell a’ Gazdának verni előre, 
mennyi fzámú Marhával éri-bé Gazdaságát. 
Több hafzon van abból, ha a’ Gazda keve
sebb Marhát rart; de jó l , mint fokát ro- 
íTzúl. Két-három darab jól hizlalt Marha 
mind erejére, mind hafznára nézve ftl-érke- 
zik, hat nyomorult gondja nem-vifelt darabbal.

2. Ha azon a’ Vidéken, a’ niellyben 
Gazdaságom fekfzik, jófajta, és fzép Mar
hát vehetek: foha feni kell más Vidékről 
való , annyival inkább más Orfzágbéliek 
után kapkodnom : mert már azt a* tapafzta- 
íás meg-bizonyította, hogy az idegen Mar
ha az Ő reá nézve ujj Levegőt, fzokatlan 
eledelt, és legelés* módját nem tsak hogy 
meg-síníi; de egéfzlen el-is fajúi, és már a* 
harmadik Nemzetség ritkán jobb tsak vala- 
mivel-is ay magunkénál. Ezt tapafztaljuk 
mind annyifzor, valamikor a’ Fel-főidre, 
vagy a’ Fel-fŐldrŐl áz Al-főldre Lovat ’s Te
henet vifzünk-által. Ennek a’ Jegyzésnek 
mindazáfta! nem az a’-tzélja, hogy tellyes- 
séggel hafzontalan volna az Orfzágba vala
mi idegen fajtát bé-hozni: mert tsak a’ nem 
régiben bé-hozott Spanyól-kosok-is fok he
lyen fzembe-funo-képpen meg-nemesítették 
a"* gyapjút, annyira hogy a* melly gyapjú^ 
nak mázsájáért az előtt 40—45. Rfl. adtak, 
három négy EfztendÖ múlva 90. Rfl. ’s töb* 
bet-is adtak- Hát ha pedig még nem tsak 
Kosokat, hanem Ello-juhokat-is hoznánk-* 
bé ? Hát ha a’ Legelőket úgy meg-javítanánk , 
mint a’mitsodások azok ott, ahonnan ezek

R s
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a’ jó fajra Barmok hozzánk jönnek ? úgy tar
tom, hogy a’ 30. ittze tejet adó Helvétziai 
Teheneket-is kevés alább-ízálláflal által le
hetne Akíainkba tenni.

3. Azt-is meg-gondoljaa’ Gazda — men
nyi baromra legyék a’ Földmívelésre nézve 
fzüksége, és annyit fzerezzék. Veffe-fel men
nyi kell Ekélfc, mennyi Trágyát fzaporí- 
tani. Es kettí ben áll a’ Gazdaság, hogy jó! 
fzántsék, és jói trágyázzék. Úgy de mivel 
fzánt ha elegendő Marhája nints,, és mivel 
trágyáz, ha trágyája ninrs ? Az ujj Gazdák 
Itg inkább azért ízenyvednek, hogy fovány 
földek mennek kezek alá. Hogy tehát a* 
Gazdaságot jó lábra állítsák, eleinte nagyobb 
fzámu Marhát fziikséges ízerzeni.

4. A* Vevés előtt azt-is meg kell hatá
rozni, mi végre vefzi valaki a’ Barmot. A’ 
külömbözö házi fztikségek, külombózö Mar- 
hd-rarrást-is kívánnak. Boldogtalan Ember 
az, a’ ki terhet hordani, fzánrani, ’s fzáraz , 
vagy agyagos földet trágyázni, mind tsak 
eg yféle Barmot vásárol.

5. Vígyázza-meg a’ venni való Barom
nak id e jé t , és gondolja-meg, mi végre ve
fzi azt? Méfzárfzékre-e, vagy fajzásra. A z  
Efztendok’ jegyeit külön fogjuk , minden 
Baromra nézve a* maga helyén elol-adni.

6. A’ Baromnak nagyságát-is fzükség 
meg-rekínreni. Külömben ay felette nagy 
Marha erotelen, lomha, és sokat efzik. 
A’ kózépfzerü nagyság lcg-inkább dicséretes* 
?s a’ t.

±62 I V .  R .  Á1 B a r o m - t a r t .
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§. !Otf.
A’ Barmok közt mind annyiféle kü- 

lombséget találunk mind minémüségekre, 
mind formánokra nézve, a’ mennyi LevegÖ- 
ég’ változáíit fzámlálunk. Az Al-íóldi Ökrök 
nagy teftüek , és Szép fzarvúak. A’ Szepes- 
ségen, és feliyebb a’ riska Tehenek, és 
Ökrök kitsinyek, de zísroíTak. Az Oláh - 
Lovak gömbölyűek, aprók. A’ Magyar-or- 
fzágiak nagyobbak , de formátalanabbak. 
Auílriánaka’ hegyes réíziben ollyan Tehenek- 
is vágynak , mint eg7y nagy Szelindek ’s a’ t. 
Mind ezek a’ külombsegek az El-fajulás- 
ból eredtek. Az El-fajúlásnak pedig nem egy 
az oka. Sokfzor meg-efík, hogy a’ fajzó ba
rom valami nyavalyát kap, és a’ nyavalyát 
a5 fíjaira-is által-vifzi. Ezt látjuk az Emhe- 
rekben-is. Majd minden Famíliának van va
lami nemzetséges nyavalyája , a’ melly fi- 
ról-íira el-hatalmazik. Eg yik a’ Száraz-be
tegséget, mánk a’ Koízvényt, harmadik más 
teííbéli fogyarkozást botsát által, minteg’y 
Örökség fzerint Maradékira.

Közönségeién a’ Gazdák a’ LevegÖ-ég’ 
változásiba helyheztetik egyedül a’ Marhák5 
külÖmbÖzéséneK. okát. Azt tagadni nem le
het, hogy a’ Levegőnek nagy bé-folyáfa van 
a’ változásokba, a’ minr magokonn az Em
bereken5 tapafztaljuk. De mikér Barmaink
ra nézve a’ Levegő változásival igyeke
zünk magunkat mentegetni : alig ha ma
gunkat nem vádoljuk. A5 mi hazai Barma
ink igen oLlyanok mint azok, a’ mellyek
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terméfzer fzerint, az Égnek mértékletes Sar
ka alatt laknak. Mivel tehát a’ mi Levegőnk 
és az Európai egyéb Levegők között igen 
kevés a’ KülÖmbÖzés : az a’ ízembe-tűnő 
változás, a’ mellyet a’ mi, és a’ fzomfzéd 
Orízágokban termo Barmok között találunk, 
nem a’ Levegőben, hanem magunkban van, 
a’ kik a’ Barmokkal bánunk: mert i. Bar» 
mainkat rofizúl legeltetjük. 2 . RoíTzúl vifel- 
jük gondjokat. 3. A* Fajzásra femmi gon
dot lem tartunk. 4- A’ neveiéit, vagy reft- 
ségbol, vagy tudatlanságból elmulatjuk.

1. Á’ mi Barom legeltetését illeti: 
tudjuk hogy a’ jó eledelnek nagy ereje van 
a’ Telinek formálására, és hogy annak nem
létele miatt, a’ Baromban nínts elegendő 
nedveAég. A* nedveíség’ nem - léteiéből a’ 
következik, hogy a’ Baromnak tsonrjai idő- 
nap előtt meg - keményedvén, a’ növés meg- 
fzünik; és így a’Barom kitsiny és törpe ma
rid. A’ roflz Eledel, ha annál bővebben ada
tik is a’ Marha elejibe, nem hafznál, nem tá
plál femmit. Ugyan ezt tanítottuk a’ Plán
tákról is.

2. A y roíTz Gondvifelés által a’ leg-jobb 
fajta-is el-fajúl. Közönségeién a’Magyar Gaz
dák abban hibáznak, hogy a * Szántó-földek 
és Rétek közt femmi Proportiót ( Szám- 
fzert) nem rartván.? kevés Legelőket tarta
nak, vagy ha azok elég tágafok vólnának-is, 
a* reájok vert Marhával eg’yfzerre fenkre- 
tefzik. És íg y  a* Marhának kopározni kell. 
Továbbá ingyen fém fzorgoskodnak arról 9
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hogy a’ fzegény Marhát a’ Levegő’ vifzon- 
tagságai ellen, ha egyébbel nem-is, leg-alább 
híves árnyékkal fedezgetnék. A ’ fok Tótsék 
Potsolyák miatt a’ Légy, Pötsik, Bögöly, 
Szúnyog annyira el-fzaporodik, hogy a’ fze
gény Marha egéfz nap egyebet nem tsinál, 
hanem hogy magát vérfzopó Ellenségei el
len oltalmazza. Az-is nagyon fegíti a’ Mar
hák’ el-romlását, hogy Tsordás, Gulyás, és 
Tsikós Uramék akkor hajtják azokat itatni, 
mikor magoknak, és nem a’ Marhának tet- 
fzik. Azt magunk-is meg-valjuk, hogy a’ 
Parafzt éppen nem jól bánik Marhájával : 
mert ingyen feni várja azt meg, hogy az 
annyi időt érjék, hogy a’ növésnek meg- 
hátráltatáfa nélkül bé-lehetne fogni. A' Tsi- 
kót, Tinót, mihelyt a’ Kender-hámot el
bírja fzakafztani, ’s annyi fzarva van, hogy 
a’ kötelet reá lehet kötni, már elég-idősnek 
tartja. Valamint a’ fiját-is, mihelyt a1 gatyá- 
ját fel-tudja kötni, vagy az oftort meg-tsa- 
varítani: dologra és Keményebbre fogja, 
mint fém a’ nevekedo teft el-fzenyvedhetnév 
A’ Barom igen ritkánn { z o k o n  nőni, ha 
egyfzer bé-fogatik. Ellenben némelly oko- 
fabb Gazdák körül látjuk, hogy fzép fzáías 
Marhát nevelnek tsak azzal-is, hogy azt 
ido-nap előtt munkára nem fzorítják. Keres- 
sék-ki a’ Polgári Igazgatók, mi annak az 
oka, hogy ;a’ Parafzt miért rontja így el 
Marhájár? Es ha vagy a’ Reftségben, vagy 
a’ Kénrelenségben találják azt lenni: vegyék 
fzívekre, és kereftenek ellene orvosságot.
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2.66 I V .  R. A ’ B a r o m - t a r t .

A’ Forspantozás alá rekefztett Marhát ne- 
engedjék addig kergetni, ’s oíly emberi ér
zés ellen kínzani, míg Lelkét Ki-nem-pihe- 
gi: el-merem mondani hogy a’ Levegő-égre 
való panafz meg-fztinik, és a7 Magyar-Or- 
fzági Marhánál akármellyik fém leűz, fém 
fzáíaíabb, feni tüzefebb: mert ay jól-bánás 
által a’ roflz fajtát-is meg-lehet javítani, nem 
hogy a’ magában jó fajt nem lehetne neme
síteni Sárdíniában valahol a’ Legelő nem 
j ó , leg-alább-való Barom terem egéfz Eu
rópában. Oelandiában leg-apróbb Lovak te
remnek: merta’ LegelÖk-is roífzak, a7 Ba
rom mal-is roflzúl bánnak. É s h o g y  a’ Bar
mok’ alávalóságát nem a’ Levegőnek lehef- 
sék tulajdonítani, meg-retfzik abból, hogy 
ugyan Sárdíniának Campidurum nevű Tar- 
tományjában , már ízint olíyanok a’ Barmok, 
minr egyebütt Olafz-Orfzágban. Miért ? mert 
a’ Legelő* és Legeltetés módja itt jobb, 
mint Sárdíniának egyéb réfzeiben.

§. 109.
/

E’ fzerint mikor Reflségiink vagy Tu
datlanságunk miatt így el-alíyjafodtak Marhá- 
jink, az a’ Kérdés: ha nem lelletne-é Őket 
fzínt azon az úton meg-javítani, a’ mellyen 
mindég alább-alább mentek? Jgen-is, még 
pedig kétféleképpen, r. Vagy a’ hazai fajtá
kat grádicsonként meg-nemeíitvén, vagy 2. 
Idegen helyekről jó-féle fajtákat hozván-bé, 
és azoknak jól gondjokat vifelvén. Arról
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hogy Hazai Barmainkat meg-nemesíthetjiik, 
nem-is lehet kételkedni: mert a* Marha, va
lamint a■ vele való nem - gondolás által el
fajzott : úgy a’ fzorgos gondofság által meg 
nemesedik, p. o. Ha Gulyámat vagy valami 
Nyájjamat igyekezem meg - javítani : nem 
tsinálok eg’yebet, hanem hogy a’ leg-fzebb 
teftü, és leg - egéfségefebb, ’s jobb-féle 
fajta Anyákat a* többiek közzül ki-váíoga- 
tom, és a’ Kant-is fzinr olly vígyázáiTal ki- 
jegyzem. Ez a’ jól ki-válafztott kevés fzátn- 
ból álló fajta, külön helyen legeltetvén, 
fzemlátomáíl: fzebb és egéfségeiebb fajtát
fog maga után hagyni. Továbbá a* nevendék. 
Marhákkal újjra azt tselekfzem, a’ mit az 
Anyákkal: a’ fzebbeket külön válafztom, 
és nevelem. Mikor már valamelly fajta tsak 
negyedik Nemzetségbe által-megyen-is: nyil
ván fzebb leííz azoknál, a’ melíyek minden 
meg-válafztás és gondosság nélkül fzaporod- 
tak. Melly fzerint nem elég tsak a’ fzépe- 
peket és épeket ki-fzaggatni, hanem ezen 
felül, még a’ Jó-velek-bánás-is meg-kíván- 
tatik. Már fellyebb-is mondottam , hogy a’ 
Szülék hibáji a’ fijakba-is által mennek. És 
ha a’ Házasulandó Személlyeket meg-válo
gatnák: ingyen feni fzaporodnának annyi 
idétlen formájú Maradékok. Indiában a’ Pá- 
dusbéliek Törvénynek tették azt, hogy a’ 
beteges, vagy hibás Személlycknek ne le* 
gyék fzabad fzaporítani. innen van ofztán az-is, 
hogy ha valamellyik meg kezd köztök hete* 
gesedni: azonnal el-fsökik, és a’ Pufztában,

K ö2Ön. Je g y , a’ B a r . t a r t .
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268 I V .  R .  A ’  B a r o m -t a r t .

vagy el-hal, vagy meg-gyógy&lva haza megy: 
mert kiilomben a’ Szomfzéaok, míg a’ vál- 
tozáit fzenyvedo Emberről a’ hús le-nem  
fzárad (előre nézvén mindenkorj  minden 
iztódzás nélkül meg - efzik. Ez ugyan nem 
ide tartozik: mindazáltal hafznáíhar azoknak 
a’ Gazdáknak , a’ kik femmk fém hifznek , 
míg nem látják. Már az Embereken a’ kik 
közt forognak, láthatják a’ roíTz gondvife- 
lésnek ízomorú következését, a’ mellyrol 
a’ Barmok fogyatkozáíit-is álraMátják Tu
dok egy  nevezetes Példát a’ Hazánkban, 
a hol a; Férjfi a7 Vagyonért, valami fél- 
efzü Aílzonyt el-vett, és mind fél-efzüGyer
mekeket nemzett tőle, egyen kívül, a’ kit 
idegen Dajkárá bízván izoptatni, a’ roílz 
vérből ki vetkezett. Melly ízerint tsudálkoz- 
ni lehet, hogy az Anyák a’ Férjfijakat, ’s 
a’ Gyermek hozáíl fzeretik: de a’ neveiéit 
mindenféle Dajkára bízzák!

Máíodik mód a’ Fajták’ meg-nemesíté
sére a z , midőn azokból a’ Tartományok
ból , a’ mellyekben nevezetes Marha terem, 
nagy Költséggel fém fajnáljuk a’ jó fajtá
kat bé - hozatni. Rendfzerint mi itt abban 
hibázunk, a’ mint már két helyen-is meg
mondottam , hogy tsak Kant fzóktunk más- 
unnan bé-hozatni; a Növényekkel pedig feni- 
mit fém gondolunk, el-hitetvén magunkkal, 
hogy a’ Nemnek minden nemefsége tsak 
a’ Kánból megyen a’ maradékra. A’ melly 
gondolatban nagyon megcsaljuk niagunkar: 
mert ha a’ fajzat teílét, eledelét, és nevel
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kedését eg’ynéhány Holnapokig, tsupán tsak 
az Anyától vefzi: látni-való hogy annak még 
nemefebb fajtának kelletik lenni, mint az 
Apának-is. A* leg-fzemefebb Gazdák azt ta
pasztalták, hogy a’ Fajzar, teliének nagysá
gát, és formáját az Anyától; tüzét pedig, 
és minémüségeit az Apától vefzi. Mennyi
vel helyefebben tselekefznek hát azok, a1’ 
kik az ujj Famíliának TÖrzsÖkit, a’ Kant és 
a’ NÖÍlény eg’y úttal meg - hozatják , és 
Nyájjaikat nem tsak felében, hanem egéfz- 
len meg-javítják. A’ Holsátziaiak Kantzá- 
kat Szoktak tsak másunnan vásárolni: mert- 
Mén-lovaik igen-is tüzesek vágynak. De 
mi nálunk a’ Mén-lovak mellé bizonyofan 
Kantza-is ollyan kelletik; minthogy a* ma
gunké el-fajúlt. Lásd Elem. Rei Ruíl. Tom* 
II. pag. 221 — 222.

K özön. Je g y . a ’ B a r . l a r t . 269

§. 110.

Nem elég,, a’ mint leg-közelebb-is mon
dánk, tsak a’ jó fajtákra Szert tenni; hanem* 
jól-is kelletik azokkal bánni: mert másként 
a’ Költséget el-vefzítettük. A’ jó-bánás re
guláéi közzé tartozik az, hogy a’ Bakokat 
a’ Noílényekke! eg’yütt ne legeítefsük : mert 
a’ fijatal Marha hamar meg-folyatván, ma- 
gát-is meg-állítja a’ növésben, ’s borját-is 
gyengét, és nyomorultat ellik. A’ Kantzár 
négy eSztendös koránál hamarább kár hágai
u l  A ’ T e h e n  a* Bikát, ha három efztendö-
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nél elébb hordozza: az a’ kár következik  ̂
a* mit tsak mólt mondék.

„ Ha az Anyák terhefek: Ókét a1 Tsor- 
„ dábói külön izakafztjuk, és tágas helyen 
„ legeltetjük, hogy eg yik a’ máíiknakTaj- 
„ zatját ebne rontsa. BÓvebben-is bánunk 
,, illyenkor velek, nem kergetjük, nem jár- 
,, juk, hogy Telteik annál inkább a> faj- 
,, zatra fordítsák erejeket.

Tsudára méltóképpen javítja a’ Magza
tokat a5 rendes ideig való ízopás. A’ Gyer
mekeken’ Játjukf hogy ha hamar el-válafz- 
tatnak a’ Tsetstol: gyengék, és vékonyak 
fzoktak többnyire lenni. A’Barmokra nézve 
fintsen e’ másképpen. A’ honnan roíTzúl, sót 
károfan gazdálkodnak azok az Emberek, 
a’ kik, hogy eg’y kis tejefskét meg-nyerje- 
nek, alig h ifz ik , hogy borjaikat ’s bárány- 
kájikat el-válaíízák. Ennél károíabb fösvény
séget gondolni fém lehet: mert minden ér
zékeny teltnek akkor van leg-nagyobb fzük- 
sége a’ jó és böv eledt lre, mikor neve- 
kedésnek indúl. Igaz hogy eg’ynéhány ittze 
tej efvefzettnek íátfzatik: de tsak látl'zatik: 
mert valósággal azt U’sorával viíTza-velTzük ,  
a’ kövér és egéfséges borjakból. A’ pedig , 
hogy a’ Szoptatáílaí az Anya el-gyengül, 
nem igaz áltáljában. Akar mennyit fzopik a’ 
Gyermek, tsak legyék mit enni a’ Dajká
nak , nem hogy az él-fonnyadna; de meg-is 
hízik mint a’ duda. A’ Szoptatós - barmokra 
nézve-is fzínte így vagyon a’ dolog. Az 
Oktalan-állat terméfzet ízerint tudja meddig

£7° ÍV. R. A’ B a r o m *t á s 1
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kell fzoptatni, és mihelyt a’ foga kezd a’ 
borjúnak nőni, el-rúgja azt maga alul: mert 
már akkor a’ Fajzat a’ füvet* is tudja ha
rapni.

# i .  .
Bizonyofan el-rontják a’ Gazdák a’ bor

jakat darab időre azzal-is, midőn ó nekik 
az úgy nevezett Petz-tejet nem engedik ki- 
fzopni, mint igen ártalmas dolgot. En úgy 
tanom hogy az még orvofság, a’ meílyet 
a’ Terméfzet eg’yedül a’ végre adott, hogy 
a* gyenge állatoknak gyomraik  ̂álrala ki- 
tifztúljanak. Ki hitetheti azt el magával, 
hogy az ártalmas volna, a’ mit a’ Terméfzet 
minden Tehénben kéfzített. Ki feji meg a’ 
Szarvatokat, hogy a’ borjak a\ Petz-tejet 
(Coloílrum) ki ne fzopják. De tsak a’ na
gyobb Gulyákban-is hányadikat feji-meg a’ 
Gulyás, az ellés után? Még-is azért hol 
nevelkednek fzebb teftü, és egéfségefebb 
Borjak mint a’ Gulyákban ?

Azonban , azért hogy a1 Barom el-rúg- 
ja maga alul a> faját annak idejében, nem 
iziikség azt meg-várni: mert ámbár a’ böv, 
és jóféle Eledel meg-tartja az Anyát, hegy 
ki ne fzáradjek; mindazáltal az Eledelben 
tsak ugyan kárt vallhat a’ Gazda. A’ mi Gaz  ̂
dájink a’ Tsikót hat Hólnapos korában , a* 
Borjút és Bárányt negyedik Holnapban el- 
fzokrák válafztani. AJ melly idő elég-is. 
Mikor pedig a’ Nevcndékek már el-válafz- 
tattak: gondoskodni kell hogy az Anvjo- 
kat el-felejtsék. A* jó eledel, gyenge fu f

K özön. Je g y . a ’ B a r . t a r t . 27*.
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puha farjú, tejes víz ’s a* t. tej-fzolgálatoi: 
tefznek.

§. n i .

Már az I. Darab §. 89. elol-fordúlt az 
a' Kérdés: Jobb Gazdaság-e a' Marhát Pás
ton legeltetni, vagy pedig jobb majorozni > 
Ugyan ott elöl - ízámláltunk mindent a’ mi 
ennek a’ Kérdésnek meg-fejtésére való. Hanem 
itt, még más és annál valójában’ fontofabb 
fordul elöl. Van-é t. i. akar Pufztákon, akar 
Majorban legeltefsük Marháinkat, a’ Barom 
Kiállókra valósággal fzükség? Vagy pedig 
azon kivel, hogy az Kiállók’ el-mellözésé- 
vel fokát meg - kíméljünk, Barmaink - is 
egéfségefebbek ?

Valósággal ha házi Barmainknak ere
deteket meg-gondoljuk, hol-vették mago
kat §. 104. ’s terméfzetjeket fzületett Hazá
tokkal eg’ybe - vetjük: igen azt mondhat
juk , hogy záros Kiállók, és Akiok nem 
kellenek. Ugyan-is a’ mi fzelíd Juhunknák 
az Apja inkább hideg, mint meleg Hegy- 
tetokonn lakik moft-is. A’ Tehennek ere
deti helye a’ hideg Fenyvefek, mint a’ ne
vezett tzikkelyben meg-mondottuk. Lovain
kat ha nem tudjuk-is tsalhatatlanúl, honnan 
jöttek hozzánk, leg-alább annyit tudunk, 
hogy Vad-ló-fajtákat mofl-is a’ hidegebb ré- 
fzeKen lehet leg-inkább találni. Ki-épített 
már az előtt, míg mi a’ Barom - tartásról 
íemmit fém tudtunk, a Barmoknak Kiál

lókat ,

*7 2 IV. R. A’ B a r o m - t a r t .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



lókat, és ki-épít mofl-is azok Maradékinak? 
Senki. Még-is lenimi bajok íints, sőt bete
ges fekvő Vadat foha í'enki fém látott e’ 
mai napig is az Erdőben. Tehát aJ hideg a* 
mi Barmainknak fzint’ úgy nem árt, ha 
gyengeségektől fogva ki ve l  legeltetnek, 
mint GyümŐltsfájinknak : sőt az mintegy 
fziikséges - is a’ gyengébb réfzeknek meg
erősödésére. Ebben hibázunk hát mi a’ 
Barom - tartásban, hogy magunkról a’ Bar
mokra is hímet varrunk, és azt mondjuk, 
hogy ha az Ember fázik: bizony a’ Baro.n- 
is meg-fázik. A’ meliy eg yik feni igaz egy 
áltáljában. Az Ember lem fázna - meg, 
ha gyermekségétől fogva fütetlen fzobához 
fzokott volna, mint reá elég ízemmel látott 
példá ink vágynak. Az Alföldi Gulyás eg’y 
gatyáb m neveti Eeolusnak leg-nagyobh dii- 
hof égét is. A’ Canadai, 's 1 aplándi Ember 
ha eg'y Medve-bőr katzagányt pompásan a’ 
nyakába keríthet: a’ hó kozepénn jó ízűt, 
alizik. Hogy a’ Barmoknak a' hideg nem 
árt: eredetek, ’s a’ TerméfzettŐl kéízített 
Öltözetek bizonyítja. Dea’ ki ezt nem hifzi, 
még tapafztalt péidákat-is talál, ha a’ Hazá
ból nem meíTze megyen is arra, hogy a’ hi
deg a’ Markának még egéfséges , az lítálló 
pedig ellenben egéfségrelem Az Ab földi Gu
lyás , és GŐblyÖs helyeken győzne a’ Gaz
da annyi Iílállot tsinálni, ’s tapafztani „ hogy 
Marhája meg ne fázna. Ott az , Télben-, 
Nyárban hidegen van , és alig van fsak va
lami Fedél-is, a’ mi alatt a’ Fermeteg előtt

K özön. Je g y . a* B ar. t a r t . 27$
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félre vonhaíTa magár. Még-is hol vágynak 
egéfségefebb, lzebb teílíi, és jobb ízű Ökrök 
mint a’ mi Hazánkban? Hogy a’ Lovak ele
venebbek, ys egéfségefebbek, ha Málló nélkül 
telelnek, meg-bizonyítják a’ Tatárok, a’ 
kik azokat Legelőről-Legelőre hajtogatják 
Télben Nyárban , ’s még a* leg-nagyobb ha
vazás idején feni adnak azoknak rsak eg y 
marok Szénát-is, a’ miben a’ Kálmukoktól 
kiilömbóznek: még-is igen erős, és fzép 
Lovaik vágynak.

Azt mindazálral nem lehet tagadni, 
hogy ha valaki Lovait mi nálunk Tatár mó
don akarná eg’yfzerre legeltetni: igen nagy 
károkat ne vaílana: Mert a’ mi Lovaink 
a’ meleg Mállókban való gyöngyölgetés ál
tal el-puhultak. A 1 honnan bizonyos, hogy 
nyavalyát-is kapnának , ha eg’yfzeriben hi
deghez kénteleníttetnének fzokni.Mi hát éppen 
nem azt akarjuk, hogy a’ gyengén* nevelt 
Lovakkal kezdje el valaki az Eg alatt való 
legeltetést; hanem a’ Tsikókkal; azoknak 
fedőiket keményítse - meg ládánként a* Le
vegő vifz^onragságinak el-fzenyvedésére.

Az Anglusok az Mállóknak kárait efz~ 
re-vévén, Lovaikat, Ökreiket, és Juhaikat 
Télben-is az Ég alatt fzénázzák, 9s bé-érik 
Majorokat úgy kéfzíreni, hogy azokban tá
gas, ’s minden óldal nélkül való Színek legye
nek az EfsŐ , és Fermeteg ellen. Kívánni le
hetne, hogy ezt minálunk-is tselekednék a* 
Gazdák. Ugyan-is az Mállók azért vágynak, 
hogy meleget tártsanak. De a’ Barmot tér-
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méfzetek azt mutatja, hogy nekik a’ me
leg árt: ha máiként nem-is, legalább annyi
ban, hogy Melegről hirtelen hidegre, ’s in
nen meg viílza-hajtatván, fzint’ azon nya
valyákba esnek , a* mellyekkd a’ vigyázat
lan Emberek küíizködnek. Azonban könnyebb- 
is a1 Marhákkal az Mállókon7 kívül bánni, 
a’ mellett hogy az íftálló ha jó , fokba ke-’ 
fü l, ha pedig roíTz: a’ Marhát rongálja.

Mikor az I. Darab. §. 89. azt a’ Kér
dést támafztottuk t Jobb-e Páfton legeltetni, 
mint Télben, Nyárban majorozni ? a’ volt 
a’ Tzélunk, hogy az mutatnánk-meg, hogy 
fok Helyeken jobb Gazdaság, ’s haíznofabb 
az erfzénynek a’ Majorokban való legeltetés. 
De a’ Majorokon koránt feni Mállókat ér
tettünk; hanem tsak Színeket. A’ leg-koze- 
lebb tett Kérdésnek meg-határozása, már 
nem az erfzényt nézi, hanem a’ Marháknak 
egéGégét, és egyedül erre való tekintetből 
javafoltuk az Mállóknak el-hagyását.

§. 112*

Hogy ha valaki javasláfunkra fel-indúN 
ván , Málló ’s Akol nélkül igyekeznék Mar* 
hájit teleltetni: a’ Majorok, vagy téli Szál
lásokra nézve ezen Jegyzéseket tefízük.

1. A’ Szállások nem tsak tágasak legye
nek, hogy a’ Marhák benne meg-férjenek: 
hanem annyi réfzekre-is rekefztefsenek, a’ 
mennyi féle Baromból áll a’ Gazdaság. Ne 
hogy azok eg’yüvé zavarodván, eg’ymást ok-

& 2
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leljék , r ú g já k , vagy az eledelt eg’ymás 
elől fel-faldofsák.

2. A’ Szénázó-fzínt úgy  kell építeni, 
hogy annak Fedele jó legyék. A ’ Fedélnek 
az 2l hafzna van, hogy a’ Zűrzavar időben 
van a[ Marhának hol meg-húzni magát, és 
a’ Majorosnak hová teríteni a’ Szénát, hogy 
meg ne ázzék. De minthogy

3. Olly fermeteges Napokis következ
hetnek, hogy a’ Szél a’ jáízolban terített 
Szénát Hóval el-borítja , ’s a’ Marhát magát 
is meg-fanyargatja : leg-alább eg’y oldalról, 
a’ honnan a’ leg-mordabb Szelek fzoktak 
járni, fzükséges a’ Színeknek rovátkolt defz- 
kákból falat tsinálni, a’ meíly a’ havas Es- 
sot hozó Szelet a5 Marhákról el-fordítsa.

4. A' Szállásoknak földjét meg-hordjuk 
apró-kovittsel, és óldallófan fel-töltjük ,hogy  
az E fso , és vizellet le * folyhafsék. Gyakran 
az egéfz Szállást bé-terítjük Szalmával, hogy 
az a’ leg jobb nedvefséget a’ vizelleter ma
gába fzíván, trágyát fzaporítsék, és a’ Mar- 
hának-is legyek fzáraz helye, a’ hová kérőd- 
zeni , vagy nyugodni le-dülheisék. Továbbá 
arra fzorgalmatofan vigyázunk , ‘ hogy az 
Udvar meg-ne teljék sárral, ’s ganajjal : mert

2?6 IV. R. A’ B a r o m - t a r l

re a’ dologra fok fzép példákat emleget az 
Anglusoknál való hat holnapi Utazása'’ le
írásának 1. Dar. L. 420.

o(g&Sí)o
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$• n 3*

De minthogy reményleni fém lehet, 
hogy az Emberek mi nálunk el-hidjék, hogy 
egéfségesebbek a’ Marhák, ha kivel, és nem 
Ifüilókban legelnek: az Hűhóknak és Ak
ioknak minéműségeiket közönségeién fzúk- 
séges elöl-adni, nevezetes le-írásokat oda 
halafztván , a’ hol a’ Barmok nemeiről külö
nösen fogunk fzóllani.

Tagadhatarlan, hogy a’ roflz Eledel fok 
vefzedelemnek oka. De ha fzemefen visgá- 
lódunk: igen úgy fogjuk találni, hogy 
Marháinkat nem annyira a’ sovány Eledel, 
mint a} rofízul aíkatott Iíláíló vefztegeti. 
Rendfzerinr a* mi Marha-ólainknak ezen hi- 
báji vágynak. 1. H o g v  igen alarsonyok. 
Mellyre eézve párolgáílal tsak hamar meg
telnek. Már azt másurt-is mondottam , hogy 
az a’ Levegő , a’ mellyet az Állat ki-lehell , 
mérges, és könnyebb nehézségére nézve , 
mint a’ közönséges Levegő. Ez hát fel-eme- 
li magát. De minthogy a’ Padlás alatsony : 
aẑ  annyira le-fzorírtatik , hogy a* Marhának 
újjra bé-kelledk azt fzívni. A’ meliyböl hi
deglelés, és hirtelen való Halál következik, 
mint azokon az Embereken tapafztaljuk , a’ 
kik a' TÖmlÖrzok fenekén sínlenek , vagy 
fokán eg’y kis Viskóba fz óráinak. a. Nem 
csak hogy rajtok Ablakok nintsenek, hanem 
a’ Kotsisok, és Béresek, tsak hogy magok 
meg ne fázzanak, még a’ lyukakat-is bé- 
iíugdofsák. A’ meg-rekedt Levegő-ég nem

S 3
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tsak az Embernek, de a’ Baromnakis árt, 
IViellyre nézve jobb volna a’ Tselédnek az 
Ól mellett meleg Szobátskát építeni, mint 
a’ magok könnyebbségekért a’ Marhát bé* 
fojtani engedni. 3. Az Ifbállók> földjei, vagy 
femmivel, vagy könnyen rothadó hídláíTal 
vágynak ki-rakva. Mind a’ fold, mind a5 
hídlás bé-ifzák a’ vizelletet, és a’ párolgást, 
a’ mellybŐl fzüntelen-való gőzölgés követke
zik. E’ pedig vefzedelmes.

így a’ hibákat elől* fzá miál ván áltál-iát- 
hatjuk, mitsoda javítások fzükségesek Iílál- 
lóink körül. A’ tifztán-tartás, Ablakok, a’  
Levegőnek kerefztül-járása a’ Marhák’ égés- 
ségét nagyon fegítik. Ha az Ólakon két fe
lörül van ajtó : a’ Levegőnek könnyű moz
gásba tétetni Y a’ u

I V .  R .  A *  B a r o m - t a r t .

§. 114.

Minekutánna az Kiállókról közönsége
ién a’ leg meg-tartásra méltóbb dolgokat rö
viden meg jegyzettük: a’ következik , hogy 
ugyan közönségeién az mállókban való le
geltetésről - is fzóljunk : mert nevezetefen 
mindenik Barom-nemet miképpen kellefsék, 
és mivel, étetni, alább fogjuk elol-befzélni.

1. Úgy látjuk , hogy a’ Barmok-legel- 
tetoje leg-elsőben-is maga volt a’ Terméfzet 
A’ Terméfzet pedig zöld füvvel gazdál
kodik. Mellyre nézve ha a’ Gazdaságot 
igazán akarjuk folytatni: a’ Herézés, és
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Majorozás el - kerülhetetlen fok helyeken. 
L á s d  L  D a r. JT. 89.

2. Ugyan maga a’ Terméfzet tanítja, 
mennyit egyék valami Állat, és hányfzor. 
Az Éhség nem hagy időt fzabni fentinek. 
Mellyre nézve e5 réfzben-is leg-jobb a’ Tér- 

"méfzetet követni. Hogy mi magunk bizo
nyos időben fzoktunk meg-éhezni, és enni, 
nem terméfzet, nem-is változhatatlan indu
lat. Maga az Okofság, és tapafztalás mutat
ja, hogy az Ebéd, és Vatsora akkor vették 
eredeteket, mikor az Emberek a’ termé- 
fzeti Eledelt, Tejet, Vajat, és GyümŐl- 
tsot, Hús étellel fel-tserélték. A’ Szakátsok 
fzabták hát itt tsak a’ Törvényt, és nem a’ 
Terméfzet, a’ kik nem tarthatnak minden 
pillantásban főtt-húst, és petsenyét fzámunk- 
ra kéfzen. A’ tapafztalás fzinte ezt mutat
ja. Azok az Emberek, a’ kik kevés hűíTal 
élnek, akkor ülnek a’ tejes-fazék mellé, ’s 
akkor fzedik süvegeiket tele gyümolttsel , a’ 
mikor éheznek , és nem akkor a’ mikor órát 
üt. Minekokáért nem lehet a’ Barmokat-is 
órára étetni. Ezzel mindazáltal nem azt aka
rom mondani, hogy a’ Kotsis reggel hány
ja tele a’ jáfzolt, vagy rátsot fzénával: mert 
a’ Marha a’ bőségben fzint’ úgy“ turkál, 
mint a’ jól-lakott Emberről mondják, hogy 
a’ Lépes-mézet-is tapodia; hanem azt, hogy 
gyakran rakjék kevesenként a’ Baromnak en
ni , minden órára való vígyázás nélkül. A* 
Dolgozó - barommal ezt nem lehet minden 
réfzben tselekedni. De tsak ugyan in ég-is
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van közép út, melly fzerint mind a’ gya~ 
kor, mind az órára való étetést lehet közöl
ni. A’ Furniányofok mi nálunk leg -jobb 
marha-tartó Emberek. Ezek akar mit dol
gozzanak , és akar merre utazzanak : gya
kran ki-fognak, és a’ fzénát, abrakot az 
orra alá tartván a’ Marhának, úgy próbál
gatják, ha enne-e az. A’ Marha a* keveset 
jó ízűn meg-efzi, megpfrifsül, és a’ mit el
mulatott az evéíTel, ujj erővel vifTza-pótol- 
ja. A’ Magyar Szekeresek ellenben attól fél
vén, hogy el késődnek: Délben, és Eítve 
étetnek, ’s addig hajtják a’ fzegény Marháty 
míg a’ tsak hogy ki nem dűli a* menés, és 
éhség miatt. A’ Marha mohon c f z i k , meg- 
zabállik, nieg-tikkad , ’s lehetetlen hogy el- 
vefzett erejét viíTza-kapja, sőt az igen ki- 
fárafztott Marhának az étel fém kell.

3. A’ rendes Eledelen kívül leg-többet 
hafznál a’ Baromnak a’ Só. Soha a’ Termé- 
fzet bele nem Öntötte vólna abba a’ Sónak 
kívánását, ha az nem felette fziikséges vol
na A’ rapafztalás-is azt mutatja, hogy ott 
leg-kovérebbek, és e&tfségefebbek a’ Mar
hák: a’ h ol a’ Legelők sófsak. Leg-jobb a’ 
Sót egéfz Mázsáitól fel-kötni, vagy a’jáfzol- 
ban a’ Marha eleibe tenni, hogy a* mikor 
neki tctfzik, nyalhafsék. Nem kell félni, hogy 
majd fokát nyal — nem. A * mohon való , 
és telhetetlen nyalás, tsak a* ritka adásból 
következik. A’ Parafzt minthogy rendfzerint 
bort nem kap italára, ha Lagziba, vagy 
íTorba megy: addig ifzik, míg a’ torkán vi-
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flza nem jő. Ellenben a’ kinek bőven van , 
kevefet ifzik, ’s azt-is vízzel elegyítve.

4. Valamint az étetést, úgy az itatást
még inkább nem lehet bizonyos órára fzorí- 
tani. A’ Kérődző-állatok rendfzerint keve
sebbet Szoktak innya : mert a’ második
gyomrok ollyan mint a’ Spongyia, tele van 
nedvefséggel. Már a’ Ló Sokat iSzik. és gya
kran. Mellyre nézve roíTz Gazdaság az, mi
kor a’ Tseléd a’ Marhát akar kell neki, akar 
nem innya kénSzeríti. Ökör iSzik kellve, 
Ember bolondságból. Mellyre nézve a’ Ma
jort vagy Szállást úgy Szükség alkalmaztat
ni , hogy 2l Marhának mindég friSs vize lé
vén , akkor igyék, a’ mikor neki, és nem 
a’ Béresnek tetSzik. Az Anglusok Aklaik, 
és Ifíállójik úgy vágynak építve, hogy a’ 
jáSzol mellett, á’ kÖ-tsatorna végig nyúlik. 
A’ régi vizet a’ Tseléd a’ rsapon ki-ereSzti, 
és a’ más végről friSset botsát-bé. A’ kitol ez 
nem telik : leg-alább azt meg-tselekedheti, 
hogy Barmait gyakran meg-kinálhatja dézsá
ból. Ha iSznak jó , ha nem, nem Szükség 
erőltetni. Leg-jobb a’ tiSzta forrás, vagy kút- 
víz erre a’ végre*

5. A’ Marháknak tisztogatása Szint ol
lyan Szükséges dolog, mint z z  Eledelről va
ló Szorgoskodás. A? Vad-állatok mind igen 
nagyon gyönyörködnek ay tisztaságban , és 
SokSzor egéfz napokat el-toltenek ay magok 
nyalógatásában. Ez a’ leg-nagyobb orvosság, 
a’ mellyel az Oktalan - állatok egéSségeket 
ftl-tartják: mert ay por, és gaz a’ verejték
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lyukakat bé-dugván, a’ ki gőzöléíl meg-há- 
tráltatják. Mitsoda nagy fájdalom legyék pe
dig ennek meg-rekefzréfe jól tudják a’ nát- 
thás Emberek. Nem kell tehát a’ Szarvas- 
marhákat-is meg-vakarni el-mulatni. De arra 
vigyázzunk, hogy mikor egyet tifztogatunk, 
a’ máíikat bé-ne keverjük. Jobb volna hát 
e’ réfzben-ís, ha Iílállókat nem tartanánk: 
mert a’ fzabad LevegÓnn könnyebb a’ tifz- 
togatás. T. M itterpacher Uram a’ vakarga- 
tás mellett még azt is mondja, hogy a’ Ba
romnak a’ hátát meg-nyomogatni, ’s a’ borit 
fel-húzogatni, többet hafznál , mint a’ leg
gazdagabb Eledeí-is.

6. A’ Ferefztéft, minden Gazdák úgy 
tartják mindenféle Baromra nézve, mint 
mindenféle betegség el - kerülésére való or- 
vofságot. Már azt másfzor-is meg-jegyzet
tük , hogy a’ hol a* Szarvas-marhákat min
den Nap kétfzer-is ferefztik: foha Marha- 
dog i nem tapafztaltatott. A’ hideg ferdo 
azon kivel, hogy a’ fzennyet, ’s motskot ai 
teliről el-moíTa, az inakat - is erősíti, és 
frifleli.

7. Az Egésségnek nagy elei-menetelére 
fzolgál utoljára még az-is, ha a5 Barmok 
nem kéntelenírtetnak eg’y helyben meg-kot- 
tetve állani. A ’ fijatal állatok a ’ rendes mozgás 
nélkül fzíntúgy el-rom-lának, mint a’ fzunte- 
len alvó, vagy ülő Emberek. De azonban ren
des, és mértékletes legyék a’ mozgás: mert már 
máfutt-is meg-jegyzettük, hogy a’ fáradt O- 
krÖt le-vágó Méfzárofok meg-holtak. D u

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



H a m d  Uram a’ LúdróMs azt írja, hogy, 
valahová annak a’ Vére fertsent, a’ teil 
fel-dagadt, és meg-fekélyefedett. De a’ kik 
a’ húsát meg-ették : femmi Bajok fém lett. 
A* mellybol meg-tetfzik, hogy a* nagyon 
meg-fárafztott állatnak a* vére rom ol, és 
mérgefedik meg. Lásd. Elem. Rei Ruíl. T.
II. p. 228—240.

§• US*.

A’ Sor azt kívánja, hogy a’ Barmok 
nyavalyáiról-is fzóljunk valamit. A’ Nyava
lyák két félék közönségefen, vagy eg’y Ál
latot magánofan illetők, vagy pedig Járvány
nyavalyák (Epidémia) a’ mellyek néha a’ 
Nyájjnak nagy réfzét, néha az egéfz Határt 
vagy Tartományt-is el-borítják, és okát, 
vagy a’ Levegőnek, vagy a’ roíTz Eledelnek 
lehet tulajdonítani, vagy eg’yütt mind a’ket
tőnek. A’ Járvány-nyavalyát a’ Gazdák több
nyire eg’ybe zavarván a’ Marha - Döggel, 
úgy orvosolják mint Dogot, a’ melly el-fzo- 
kott ragadni, A’ közönséges Járvány-nya
valyák ezek:

1. A’ Has-menés (Diarrhoea) A’ Ba
rom ebben a’ nyavalyában ei-lankad, a’ fze- 
mei bé-esnek, orrán fzájján , végtére a’ fze- 
mein4 & valami süni takony foly-ki. Ifzonyú 
fájdalommal ganajol , és a1 ganaj-is felette 
büdös. Ezt 2l nyavalyát ritkán lehetvén 
meg- gyógyítani, a’ Gazda azon legyék, 
hogy a* hasa-menő Marhát eg’yfzerre külon^
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fzakafTza, hogy a’ többit-is el-ne rontsa 
mert a’ Has-menés ragadni fzokorr. Közön
ségesen az iliyen Marhát úgy ízokták or- 
vofolni , hogy tifzta vízbe Liízret kever
nek : és ezzel itatják. Ha ifzik j ó : de ha 
nem ifz ik : a' Torkába-is töltik. Ezen kívül 
kínálja-nieg a’ Gazda, minden oílyan Ele
delekkel , a’ mellycket a’ Marha édesden 
fzokott enni, t. i. Répával, Kápofzta-le- 
véilel, sós vagy sótalan kenyérrel. A’ mel- 
lyiket efzi: azzal kelletik tengetni, és lifz- 
tes vízzel itatni. Ha eízik, bizonyosan meg- 
gyógyul.

2. A’ Lép-fájás. Ebből a’ nyavalyából 
tsak ig;en ritka példa, hogy eg’y Barom-is 
ki gyógyúljék. Azonban pedig eízik, ifzik, 
és kérődzik: hanem végtére, mint a’ kit a’ 
guta rneg-üt, le eíik , és meg-doglik. Talán 
azért, nehéz ezt a’ nyavalyát orvoíolni, hogy 
annr̂ k jegyei bizonytalanok. Kozönségefen 
azt. tartják Lép * fájós Baromnak , a’ melly 
többnyire eg’y helyben áll. Ritkán , de igen 
nagy erővel vefzen Lélekzeter. Néha daga- 
narokat-is kap. Orvofság ellene nints.

3. A’ Tüdők - gyúladáfa KohÖgéíTel, 
és gyakran Has-menéílel van eg’yüvé-kotve, 
a’ mikor el - is ragad , és halálos. Ha rsak 
magánofan van : lifztes vízzel, aJ melly be 
valami kevés Salétrom-is keverretik, lehet 
a’ Marhát itatni. Némellyek fzénából főtt 
vizet elegyítenek Mézzel és Sóval, ’s ezt 
itatják. Ha a’ nyavalya Has-menéfsel van 
együtt: a’ Só el-marad. A’ külső-orvoslás
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gyakran többet hafznál. Ez okra nézve a’ 
tudók tallyjékán valami jó vaílag Spárgát 
vonnak a* bórönn kerefztül, hogy a1 Seb 
ki-evfedjék, és a’ tüdőben meg-rekedt ma
téria ide vegye magát. Sokan pedig a Mar
hának lzügvén , vagy mellyén 3—4, Süréíi-is 
tefznek, mint eg*y - eg’y Tallér, hogy az 
égetés heíyénn Seb-támadjék.

4. A’ Száj-fájás. Ez ellen etzeres Sós
vízzel fzokták a* Gazdák a’ Marha - fzájját 
mosogatni, és a’ fakadáíckat sós Mézzel 
kenegetni, és belső orvosságúl-is tsak Sós
vizet itatni a* Marhával.

5. A’ Láb-fájás. A’ fzáraz Efztend; kben 
ez a’ Nyavalya igen közönséges, és egye- 
nefen onnan ízármazik, hogy a’ nagy hőség 
miatt a? Köröm öfzve - fzárad. Innen a’ 
Teft , a* Korom alatt meg - fzorúlván , 
meg-tüzefedik, és fel-dagad. A’ Szájj-fájáfíaí 
együtt jár: tehát együtt-is kell gyógyítani. 
A’ Szájpfájásról leg-koztlébb fzólottam.

A’ hol az a’ fzerentsés fekvéfé van a’ 
Legelőnek, hogy rajra, vagy hozzá közel 
víz foly kerefztül: a* Marhák egyik Nya
valyába fém esnek : A’ Marha, mikor Dél
ibben van, minden kénfzerítés nélkül bé-áll 
a’ vízbe. A’ mellybó! láthatni: hogy a’ 
Láb áztatásban a’ Marha különofen gyö
nyörködik.

A’ ki tehát maga Marhájitól el - akarja 
a’ Láb-fájáft távozta m i: a’ jelen-valót pedig 
hamar meg-gyogyítani: tartsa azokat gya
kran a1 Folyó-vízben, mind addig míg a’ fzárax
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meleg tart; hogy a’ hideg víz a’ daganatot 
el-ofzlaífa.

Ha a’ Marha már sántít: valamikor az 
a’ vízből ki*jonn, köss a’ lábára, a’ med
dig a’ hőség, és a’ daganat el-hat, a’ Ke- 
mentzében meg-égett, és apróra meg-tört 
földből gyűrött Sarat. A’ Sarat így lehet ké- 
fzíteni. — Végy a’ Patikában Glét, vagy 
Méz-etzetet. Ebből fél kalánnyit tolts eg’y 
Ittze vízbe, és az említett port gyúrd Öfz- 
ve vele Sárnak, és ezt kösd a’ láb • fájós 
Marha lábára. Valamikor a’ Sár meg-fzá- 
rád: ÖntÖzd-meg azt az említett Glét-etze- 
tes vízzel. Mivel pedig a’ Glét-etzet mér
ges: vígyázzék a’ Gazda, hogy az fém a? 
Marha, lem a’ maga Etelébe ne kevered
jék femmi módon. Az Öntözés előtt az Setze
ies Üveget mindenkor jól fel-kell rázni.

Ha a’ Láb - fájás már fzinte febbé vált- 
i s : tsak ezen Glét-etzettel kell a’ Sebet min
den nap kétfzer-háromfzor, mind a’ meg
gyógyulásig ki - mofogatni. Ezen említett 
két Nyavalya ellen való Orvofság a’ Fels. 
Helytartó Tanáts által egéíz Orfzágban kö
zönségedé tétetett 178«. Nro. 45561.

Ezeket a’ nyavalyákat tsak meg-akar
tuk említeni: mert a* Marha-orvoslás még 
igen ujj, és tökéletlen Tudomány. A’ Bé- 
tsi híres Marha-orvos, a’ mint T. M itte r -  
p ach er Uram meg-jegyzi, azt állítja, hogy 
a’ közönséges OrvofSgok inkább mérgek, 
mint gyógyító fzerek. Nem tsuda hát, ha 
mi fém tndunk hozzá fzólani. De külöm •
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feen-is a’ Gazdának jobb azon igyekezni, 
és mi-is azt tanítjuk, miképpen tartsa-meg 
Marhájit egéfséges állapotban, mint mikép
pen orvofolja azokat. A’Nyavalyák leg-tobb- 
nyíre a’roílz gondvifelésbol, nevelésből, Mál
lók roíTzaságából, roíTz eledelből, és italból 
’s több illyen kút-fejekbol fzármaznak. Dug- 
juk-be a’ nyavalyák’ kútfejeit: el-lehetünk 
Marha-orvoslás nélkül. Vad-állatot, a’ mint 
máfutt - is mondám, foha fenki fém látott 
betegenn.

§. n e .

Leg - vefzedelmefebb, és könyörületle- 
íiebb Nyavalya’ neme a’ Dög. Ha ebből va- 
lamelly Marha meg-fzabadúl; inkább a’ Ter- 
méfzet* fegít rajta, mint az Orvosság. Or~ 
vofság hát ellene nints más, hanem hogy a’ 
betegek, az egéfségesektől válaíztaílának kü
lön , és még tsak a’ velek-bánó Emberek 
fém közelítsenek az egéfséges Marhákhoz. 
Ezzel a’ Külön-válafztáflal tsak azt nyerjük, 
hogy a’ nyavalyát tovább vinni nem enged
jük, de meg ugyan nem gyógyítjuk. Az 
el-doglött Marhát 3 — 9. lábnyi méllységre 
kell olly helyre el-temetni, a’ hová ez egés- 
séges Marhák nem mehetnek. Nem jó az 
illyen Marhát tsak m eg-is nyúzni: mert a’ 
bori'is mentol tovább hagyatott a’ Dögön: 
annál nagyobban meg-van vefztegetve. Azo
kat az Mállókat, a’ mellyekben a’ Marhák 
elhullottak jobb fzéllyel-hányni, vagy igen
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ícká fzellozrerni ’s a’ Földet belolök ki-hor
dani, és a’ jáfzlokat fel tüzelni, vagy kemé
nyen meg-mosni. Némelly Tartományokban, 
mihelyt valamelly Marha neme Dogot kap: 
az arra a’ nemre tartozó Marhákat mind meg- 
öldöíik. De itt meg-kell vísgálni, hogy 
valósággal Dog-e az, a’ miben a’ Marháit 
hullanak, vagy pedig Járvány-nyavalya.

A’ Dögnek ezek a’ Jelei. A’ Barom 
nem efzik. Fogait tsikorgatja. Füle és Szar
va hideg. Az egéfz teile refzket. A’ Vizel- 
lete rttka, és fzinefebb , mint rendfzerint 
fzokott lenni. A5 Ganajja eleinten rendfze- 
rint való, továdább igen híg, és gyakran 
véres, Js iízonyú büdös. Eg’ynéhány nap 
múlva oíztán el-koverkezik a’ Köhögés, és 
nehéz lehellet. Meg-indul orrán-fzájján elein
ten tsak a’ takony, végtére genyetség foly 
mindenütt. Utoljára a’ hafa-is fel-puffad, a> 
mikor már a? halál feni meíTze van.

A’ mi a’ Dogot irróztatatóvá tefzi az 
hogy ragad. Mellyre nézve talán leg-jobb 
volna a’ hol tsak lehet, az egéfz gulyát 
több réfzekre ofzrva tarrani; hogy ha eg’y 
ehhúll-is, a’ más, meg-marad)ék. Dítséretet 
és Követeli érdemel a’ réfzben kiváltképpen 
a’ma híres Gulya és Ménes - tartó, Magyar 
Uraságnak Gróf AndráíTy ’Sigmond Úrnak ujj 
Vároíonn való gondoskodása, a’ hol ezelőtt 
minteg’y 12. Efztendökkel, nem tsak hogy 
az eg’y idejű Marhákat, de még a' Színe
ket - is külön Gulyába, és Ménesbe fza-

kafztv$
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kafztVa találtam, és reményiem h o g y  moíL 
is úgy van a* Rend-tartás.

t e r m é s z e t - v isg á l ó k  az Állá- 
tok között, azt tartják tökéletefebbnek, a? 
melly tulajdonságaira, hajlandóságaira, indu
lataira, és mínémüségeire nézve leg-közelebb 
van az ember-néniéhez, és valamelly Nem
ben mentol keveíebb Fajták ( Species ) ta
lál atnak. Ha a’ Lovat e’ réfzben m eg-te
kintjük : úgy látjuk, hogy ha ízinién nem 
az egéfz Állatok’ Orizágáhan-is, leg-alább 
a’ házi lzelíd Barmok Sorában, Ö neki kell 
mind hafznára ’s fzépségére, mind pedig 
nemes tehetségeire nézve a’ tokéletefséget, 
következésképpen az Elsőséget engedni.

Honnan vette eredetét még máig feru 
bizonyos. Vad lovakat még ma-is találhatni 
Korfikában , Sárdiníában , és Sibériában. 
Azok a’ mijénknél kiíTebbek, hamu-fzínüek 
Szíjjhátúak rendfzerint, hofízú fülű, és fzo- 
rúek, ’s valamennyire göndörök. Melly fze- 
fzerint inkább közelítenek a’ Szamárhoz, mirt 
A* L ó h o z . Paüds Uram Ruffiai L ázásában

II. S Z A K A S Z .  

A y L ó r ó l .

§• u  7-
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azt jegyzi-meg, hogy a’ Vad-lovaknak an 
nyiféle fájtájit látott ízeméivel, 7s hallott 
a’ Lakotoktól le-beízéllni, hogy azokat egy 
Nemre ízorítani lehetetlennek találván, arra 
a’ gondolatra kénteleníttetett fakadni, hogy 
a’ Sibériai Erdőkben élodÖ Vad-lovak, ere
detek fzerint nem mind Vad-lovak, hanem 
a7 fzelíd Lovak kozzül el-fzaladott, és el- 
otrombúlt állatok. Ennek végére járni mi 
reánk nem tartozik.

Az Európaiak mindnyájan az Arabiai 
Lovak’ faj táji, ha nem olly ízépek, és ne- 
meíTek-is, mint ezek. A’ mi ennek az Ál
latnak ízépségét nézi, vágynak nála tzifrább 
fzínü állatok-is, a’ roitsodás tsak a’ Zebra
äs: de teile alkarására, és a’ tagok öízve- 
fzerkéztetésére nézve, vele eg7y íem mér- 
kezhetik. Nemes indulatja pár nélkül való. 
A’ Ditséretre jobban hajlik, mint a7 verés
re. Urához való ízeretete ollyan nagy, hogy 
annak Ditsoségéért meg-haJni-is kélz. Gróf 
B üjfon  azt mondja : A7 Ló eg’y a? ok köz
iü l ,  a’ mellyek kéízek magokat meg tagad
ni tsupán tsak azért, hogy más akaratjá
nak engedheíTenek. *— Ez a7 fzaladó Állat 
úgymond, kéfz a7 Vitézzel a7 Háborúnak 
minden terheit, és vefzedelmeit, valamint 
a7 GyŐzedelemnek Ditsosségét-is meg-oíz- 
tani. Szint ollyan rettenheterlen, mint a’ 
Vitéz, a7 kit hordoz, látja a7 Veízedelmet, 
és meg-röhögi. Bé-rohan a’ Fegyver tsörgé- 
lek közzé, és gyönyörködik benne, 7s ízint 
azon7 tűzzel eleveníti magát, a’ melly az

$9o IV. R. A’ Ba s o M“Tarl
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$  Vitéz Urát lelkesíti. Tekintete tündöklik, 
és fzemei ízikráznak.

Úgy látfzik hogy a’ Ló félénkebb , 
mint Vad-állat, és a’ félénkségből fzárma- 
zik minden kegyetlensége. A’ ki tehát Lo
vat tanít, a’ Félelmet vetkezteíTe- le vele 
leg-elsóbben-is.

§. 1x8.

Kdzonségefen kétképpen járjuk a' Lo
vakat. i .  Nyereg alatt- 2. Hámban. A’ Nyer
gesek heréitek, és Paripáknak mondatnak. 
A ’ Kanrzákat nyereg alatt járni roíTz Gaz
daság. A’ Monyafok gyakran veízedelme- 
fek. A’ Hámos Lovak ismét két végre hafz- 
nálratnak. És innen lgás, és Hintós Lovak
nak neveztetnek. Az Igátok vagy teher alatt 
nyögnek, vagy utaznak. Már a’ jó Gaz
da, mind a’ Nevelésben , mind Vevésben 
fzeme előtt tartja azt, mi végre akarja Lo
vait fordítani ? Nyereg alá a* Madár húsúak 
leg - jobbak. A’ kövér, lomha és reíl, 
vagy lég * alább hamar el - tikkad. Kivált a’ 
botlós Lovat el-kell a* nyereg ahol vonni: 
mert a’ rajta ülőt kólduisá tefzi. A* melly 
Ló ráz, és nem bátor lépésű : Hámba való, 
ha annál fzebb is. Teher alá â’ nagy erős, 
és izmos Lovakat válaíTzuk. Utazni a’ kön
nyű, és tartós fajtákat. A* hintós Lovak an
nál ízebbek, mentői nagyobb, és sűrűbb

T  2
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serényjek, és farkok van : nyughatatíanofc , 
a’ Zabolával, és kapállódzáfsal mulatók.

A’ mit közönségeién minden fzelíd Ba
rom nemekről §. 106. mondottunk : neveze
teién’ a’ Lóra nézve-is meg kell tartani : az 
az. Jobb ha a’ nevezett végekre nézve a1 
Gazda igyekezik Tsikókat nevelni, mint 
Vásárban venni, vagy tserélni. Mert eg’y 
az, hogy femmiféie Barom el-adásban nints 
annyi tsalás, mint a' Lóban. Más az, hogy 
a’ Ló igen fok és különös végekre hafznál** 
tárván, lehetetlen hogy mindenre alkalma
tos legyék. De ha tsak két-három végre jó- 
is: mellyiknek van a’ Homlokára írva, hogy 
a1 Ló ollyan, a' minémünek a’ Ló - tsífzár 
esküfzi.

292 Ví. R. A 5 B ahom- t a r í ,

§• «ö5»

Minekeíotte a’ Lovak’ ne vetését, és a* 
velek * való - bánáíl elol-adnánk : illő meg« 
mondani, mellyek a’ leg-nevezetefebb faj
ták, hogy tudhaíséfc a’ Gazda mit válafz- 
tani. Annyival inkább hogy jó fajta Lo
vat nevelni, femmivel fém kerül több fá
radságba, és Költségbe, mint a’ rofíz.

Az egéfz világon’ eg’yerlen^eg’y Ló- 
Nemet találunk. De mivel ez az Állat min« 
denfelé el-terjedett: mind nagyságára , mind 
fzépségére, és tulajdonságira nézve, majd 
tsak nem annyiféle, a’ mennyi a’ Clima* 
és a’ Nevelés m^dja.
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393A' L ó r ó  l. 

a). A £ A r á lia i L ó .

Mind Szépségére, mind egyéb kivált
képpen való Tulajdonságira nézve lég-elso 
az Arabiai - ló. Nagysága középfzeru , ma
dárhúsú, vékony, és tzinabar lábú, ferény- 
je, és farka ékes. ErkÖltse a’ fzelid, és 
és tüzes kozott középfzeru. Nyereg alá nints 
a’ Világon4* nála jobb és fzebb állat: de 
nints-is eg’y Nemzetség-is d? nielly a’ fzép 
Lóban gyönyörködvén, olly gondos fzor- 
galmatossággal forgolódna a’ körül, mint 
az Arabs, a’ ki nem tsak az, hogy a’ Ba
romnak mindennemű Szükségét el-rávoztat- 
ja ; hanem aJ jó-fajtát a4* rolTzaí öfzve-keve- 
redni fém engedi.

Az Árabfok három Rendre ofztják Lo
vaikat. Az elsőbe a’ Nemes, a’ máfodik- 
ba, a’ Középfzeru, a’ harmadikba, a’ leg
alább való fajtákat helyhetik. Az első rend
béliek t. i. 2l Nemefek, a’ mellyek mind 
Ápjok, mind Anyjok réfzéröl tifztán, és min
den idegen Vérrel való Öfzve-keveredés nélkül 
fzármaznak, ’s régi gyökeres familiájokkal 
ékeskednek ; Nemzetségek Laiílromát - is 
meg-tartják, mint a’ leg-nagyobb Méltósá
gok tselekefznek. Es azt lehet mondani, 
hogy az Arabs lónak nemes famíliáját bizo- 
nyofabban ki-lehet keresni, mint a’ mi fok 
Nagy Embereinkét. Mert az Arabs nem tsak 
az, hogy ollyan nevet ad a’ Tsikónak, a5 
melly annak ízóre, és jeygeiyel eg’yütt Láb* 
ftromba irarik; hanem még arra-is vigyáz,

T 5
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hogy a* Nemes Kantzát foha fém hágaija- 
meg az Emírnek Titoknokja, vagy niás 
hiteles Személlynek jelen-létre nélkül. Azok 
bizonyság- levelet tartoznak, nevek alá-irá- 
sával kéfzíteni, a’ mellyben a’ Ménnek, és 
Kántzának nevek, és egéfz faniiliájok és 
a’ Hágatásnak napja fel-jegyeztetik. Mi
helyt az illyen Kantza meg-ellik: el-kell a* 
Titoknoknak, vagy más Esküdt- fzemélly- 
nek menni, 7s a7 Lajftromban találtató Há- 
gatás7 napját ki-keresni, és a7 Tsikónak ne
vét, úgy fzinte a7 Szü léjiét-is fel-jegyezni. 
Mikor már az Arabs tsak eg’y Lovat el- 
ad-is: magával kell a’ Tanúbizonyság - Le
velet - is tartani, és a’ Vevőnek a7 Lóval 
eg’yütt által-adni. Eg’y illyen Lónak, ha 
leg-roílzabb-is 500. Rfl. az ára. A7 jónak pe
dig rooo. 7s más-fél 1000. Tallérra-is fel
megy en.

Az Arabs jobban neveli Lovait, mint 
Gyermekeit: mert azokat magával altatja ’s 
a7 t. A’ mellyből világos az, mennyire fzük- 
séges vigyázni, hogy a7 jó fájta más alább 
való vérrel Öfzve - ne - keveredjék , és hogy 
melly fokát tegyék a7 jó-nevelés.

Kozépfzerü Lónak azt tartja az Arabs, 
a’ melly jó Vérből fzármazik, de nem min
den keveredés nélkül, és valamellyik, vagy 
a7 Mén nemes fajta, és a’ Kantza nem, 
vagy meg-fordítva. Az alávaló Lovak közzé 
azokat fzámlálják, a’ mellyek femmi Nem
zetség7 Levelet nem tudnak mutatni; és ha 
annál fzebbek-is: igen óltsók, és terek-

*94 IV. R. A ’ B a r o m - t a r t .
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hordozásra bűntetteinek. Ezek fzoktak mi* 
hozzánk kerülni.

b) . Barbdriai h ó .

A’ Barbárjai Ló ez előtt hírefehb volt, 
mint mofL A’ Régiek Nuniidiai Lónak hív
ták. Az El - allyjasodásnak a* nem jó Gond- 
vifelés az oka. Azonban az Arabiai után’ 
mindjárt máfodik helyet érdemel; kivált a’ 
Marokkói. Többnyire fzürke, és ollyan ízép 
állású mint az Arabiai, tsak hogy nem oi- 
lyan nagy és tömött, mint az. Mind a’ két 
fajtának elsősége abban á ll, hogy a’ Nyaka 
vékony, a’ Serényje előre súgárfzik, a’ feje 
kevéfsé göndör, fzép füle, és lapos Váll- 
lapotzkája van: a’ Lábain olly kevés a’ fzÖr , 
hogy az erek mindenütt ki-íátfzanak.

c) . A y Torok h ó .

Ez alatt a’ név alatt, nem tsak azt 
fzokták érteni, a’ meily az úgy nevezett 
Torok- Orfzágban terem, hanem azt-is, a> 
meily távolabbról a’ Törökök kezénn jönn 
hozzánk. A’ Theífáliai Lovak leg-jobbak, és 
már a’ régi Görögök, és Rómaiak előtt-is 
hírefek voltak. Kiváltképpen azért dítsérete- 
fek , hogy könnyen tanúinak, és az Űrök
höz igen hűségefek. Hibájok az, hogy mi
dőn . fzaladnak : nyakokat egyenefén előre 
nyútják, ’s kemény fzájjúak. A’ Períki Lo- 
^ak-is közönségeién Törököknek neveztet-.

T 4
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nek: mert Török - Orfzágon jönnek kerefz* 
tül, noha eredetekre nézve úgy látfzik, 
hogy az Arabiai Lovak’-fajtáji. Elorül kés* 
kenyebbek, hüségtelenek, harapófok, 
elevenek.
• >

d )  . A? S p a n y ó l L ó .

Ez a’ fajta az Európai Lovak közt a? 
leg-első póltzon’ ül. Alig ha nem az Ará
biái Lovak’ maradéka. Kivált a’ mdlyek An* 
daluíiában teremnek, dítséretefek. Fejek 
kozépfzerü, Nvakok hoíTzú és erős, Se- 
rényjek nagy és süru , néhánykor göndör 
fejüek. Fülök hoíTzas, de fzép alkarásúak, 
fzemeik villámok, Szügy ok fzéles, és tsak 
nem kopafz lábok, ’s gyönyörű kevélly járá
snak. Egéfz teftek könnyen hajló. Egyenlő 
Lépéfek, és könnyen tanuló tehetségek na
gyon kedveltetik őket.

e )  . A% A n g lia i L ó .

A1 Spanyól Lóinak az Anglus igen ke
vésben engedhet: mert az igen fzép An
glus nagyon1 vet az Arabiai és Barbáriaiboz, 
a’ honnan vette talán eleinten-is erederér- 
mint a’ bizonyos, hogy a’ pénzes An
glus Legény, ma fém fajnálja Arabiai Mo- 
nyasért a’ Pénzt, tsak hogy jó-fajrát fzapo- 
ríthafsék általa. Szépségére nézve az AngJus 
Ló nem olly nevezetes, mint rettentő se
rény, é s  egyenlő járására nézve: mert a?

£96 IV. R. A’ B a r o m - t a r i .
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feje rendfzerint nagyotska, valamint a’ füle» 
is. Erős, bátor, és a’ leg-nagyohb fanya
rsá g o t- is  ki-áilja. Vadállatra, és Vériét- 
futni eg’y ló-fajta fenr hág eleibe. Pennán 
Uram azt mondja, hogy moft-is van ollyan 
L ó, a’ mellyeg'y Minuta alatt 1000. Lépéft 
és eg’y Óra alatt 60000. el-megyen. Eg’y 
Pofta-mefter 18. mértfoldnyi Közfőidet eg’y 
15. órából álló nyári nap, háromfzor eg’y- 
más után meg-járt fogadásból; hanem min
den újj menésre, ujj Lovakat fogott * bé. 
De így-is tsak ugyan fok : mert 5. óra alatt 
18. Mértfőidet el-ment. Erejére nézve fém 
utolsó az Anglus Ló. A’ mint az Utazók 
bizonyítják a’ Londoni Piatzon’ nem ujj*» 
ság az, mikor eg’y Ló 6—7. Mázsa terhet 
hurtzol. Az AíTzonyok , a’ kik a’Lovaglásban 
gyönyörködnek, éppen nem fzánják az Ara
nyat Anglusért adni: mert fzelíd, jádzi, és 
kívánatos lépésű. Ennek a’ fajtának fzint- 
úgy rendes farka van , mikor elletik, mint 
a’ mi Lovainknak. Néha ugyan a’ Terméfzet 
rend-kívül-is jádzik az Anglus Ló-farka for
málásában. Kozönségefen pedig, egynéhány 
ísuklót el-tsippentenek a’ Tsikók’ farkaiból. 
Á’ Seb bé - gyógyulván, iámét az a9 
húzó in vágatik-el, a’ mellyen a’ Ló,, Far
kát alá fzokta rántani. Eg’y Magyar Urnák 
Udvarában már erre magam - is láttam 
Példát.
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f) . N á p o l y i - L ó ,

Ennek ugyan a’ feje nagyotska, a’ nya
ka vaftag, maga-is az Állat niakats, és ne
hezen tanítható : mindazáltal fzálasságáért f
és tántzolásáért a’ Fejedelmi Hintókban pom
pázik. A’ mellynek a’ Bélyeg a’ bal-lapotzkáján 
van, Calabriából való, és az Apuliainak 
a’ jobb óldala bélyeges. Ezek nagyok, és 
felette erŐfsfck, de ugyan késon-is fogatnak 
dologra, úgy hogy a’ 7—8- eíztendös Apu- 
liait , P olied ri, az az Tsikónak tartják. A’ 
Mantuai, és Florentziaiak fzépek , gyengék, 
könnyen tanulók, engedők, Török, és Spa- 
nyól Monyasoktól fajzanak.

g ). A y Ddnus - L ó .

E’ fzint* úgy nem fzép, mint a’ leg
közelebb említettek. Ritkán van renfzerint 
való tefte-áliása: mert a’ nyaka igen vaíbg, 
vállai ki-állók, és kerefzt-rsontja igen kes
keny. Mindazonáltal, minthogy erős, és 
könnyen tanúló közönségeién: Katonaságaié 
igen jó. Gyakran Párdutz, és Tigris tar- 
kák-is vágynak közottok, és igen drágák. 
A* Holfteini Lovak-is erre a’ fajtára tartoz
nak, noha valamivel nagyobbak. Többnyire 
feketék, erős, tsontos, és egéfségesek. A* 
Boruíhai Vasas-katonák Holfteini Lovakkal 
élnek.
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h). Ä! M agyar L ó .

Igen úgy találjuk, hogy a’ Magyar, 
Tóth-orfzági, és Torok-lovak egy fajtára 
tartoznak : mert minémüségeikre - is ige» 
meg-eg’yeznek- Lehet tsudáim, hogy a’ To
rok-lovak mi nálunk betsefsek, holott a’ 
mijénk fzaladóbb, és tartósabb. Hihető hogy 
ezt a’ Ló-fajtát még Nagy-apájink hozták- 
ki magokkal. Azonban fzeretnék tsak eg’y 
igazi Magyar Lovat-is látni: mert a’ mit an
nak tartunk, nem egyéb Korrsnál. Igaz ere
deteket méltán’ kereshetnénk a’ Tatárok
nál , és tsak akkor tudnánk-meg igazán, 
mitsodásoknak kellene a* Magyar Lovaknak 
lenni. A1 Tatár-ló éppen nem fzép; mert 
a’ nyaka egyenes: dé fzalad mint az Egér, 
a’ meg-hólt F. Tsáfzár eg’ynéhány ezret ho- 
zatott-bé Hufzár-nyereg alá.

Az Erdélyi zömók, gömbölyű Lovak 
igen tartósok, kivált hegyes, köves helye
ken nyereg alatt nagy hafzonnal fzolgálnak. 
Többet etól-fzamlálni hoíTzas volna.
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| o o  I V .  R .  A ’ B a r o m - t a r t .

III, S Z A K A S Z .

A  Ló - vételről.

120.

A  L ó - v é t e l , vagy Tsere a’ Lónak
1. Idejétől. 2 Egéfséges ép-vóltától. 3. Szép
ségétől. 4. Es Színétől fzokott függeni, Eze
ken rendre mén vén, a* Vevésre némelly 
ízemefségeket is fogunk meg jegyzeni.

1. A ' Lónak. Ideje.

A’ kinek pénze van: inkább Tsikót 
vásároljék, mint vén lovat: mert akkor még 
lehet reményleni, hogy a’ pénz el nem véfz. 
A’ Vén-ló mindég alább fzáll, és nem tsak 
hogy TŐke-pénzünket el-eméfzti: hanem még 
a’ vele-való bajlódást, és rá tejendá költsé
get fém fzolgálja-meg mindenkor. Rendfze- 
rint a’ fogaiból esmerízik-meg a1 Tsikó hány 
efztendŐs. De tsák nyóltz Efztendeig, az- 
után mindég bizonytalanabb az ideje. A* 
^lén-lónak rendfzerint 40. fogai vágynak. 
Záp-foga alól-felítl mind Öfzve 2 4 - Első fo
ga felül-is, alól-is 6- és így 12. Szem-foga, 
vagy Agyara mind a’ két oldalról kettÖ- 
kettö, és így 4. tnind-Öfzve 40. A’ Kanrzák- 
nak tsak igen ritka, hogy Szem-fogok,
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vagy Agyarok legyék, és így mind-Öfzve 
tsak 36. fogakkal ragnak. -

A } Tsikó 12. Záp - fogakkal jönn e’ 
Világra, de a’ mellyeket inkább újjal, és 
tapogatáflal lehet elofzör érzeni, mint ízem
mel látríi. Tizen-négy nap múlva ki-hasadnak 
alsó , és felső álla-kaptzájában hat-hat Tej
fogak, és rendfzerint 8—9. Holnapig neve- 
kednek. Ezek azok a’ fogak, a’ mellyeket 
a’ Tsikó bizonyos idő múlva el-húllat, és 
helyettek másokat kap- Es ebből a’ válto
zásból lehet tsak meg - es mérni, hogy az 
Állat hányád fü. Ezek a’ Tej-fogak elein- 
tén sárgák, és az után tökéle tefen meg-fe- 
jérednek.

Mikor a’ Tsikó 7, 85 9 Hólnapos: újjra 
négy Záp-fogai nőnek ahoz a’ tizenkettő
höz , a’ mellyet az Anyjából hozott. És íg y  
már mind öizve 16. Záp, és 12* Tej-fogai 
vágynak; a’ mellybol meg-tudom, hogy ar 
Tsikó korul belől, efztendos. De vallyon 
nem több e ,  nem állíthatom: mert a’ két 
efztendos Tsikónak-is még tsak ezek a' fo
gai vágynak. És így hogy bizonyost tudhas
sak az efztendos , és két efztendos Tsikó fe
löl mondani: más Jegyekhez kelletik folya
modni , a’ mellyek ezek 1 A’ Tej-fogak, 
7 , 8 , 9-dik Holnapban az igaz, rendfzerint 
ki-hafadnak, de eg’yforma állapotban nem 
maradnak, és nem is eg’yforma hirtelenség
gel nőnek. A’ Tej-fogak közzíil alól-felüi a’ 
két kellÖ-kozepsÖ leg - hamarább meg-no , 
és sárgaságát-is leg-hamarább el vctkezi. Ex-”

A’ L ó - v e t é l r o l  goi
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után nem igen fokkal fzint ollyan nagyság* 
ra még no a’ k ét középső mellett való kés: 
fog 9 két felörül, mind az alsó , mind a’ 
felső All-tsontban, és fárgaságát-is már ké
sőbben tefzi-le a’ két középsőnél. A’ mikor 
2? Tsikó minteg’y eg’y efztendos. A’ hat 
Tej-fogak közzüi alól-felül, a’ két legszél
ső leg-nehezebben nő, és míg ez kifstbb, 
és sárgább a’ 4. középsőnél, jele hogy as 
Tsikó még tsak efztendos. De mikor már 
magafságában azt utól-éri, hanem sárgasá
gát el nem változtatja: bizonyos, hogy efz- 
tendosnél több, de még egéfzlen két efz
tendos nintsen, noha nem fok híjjá. Mel- 
Jyekbol már meg-esmerem a’ 9— 10. hólna- 
pos, efztendos, más-fél efztendos, ’s 18. 
hólnapos Tsikót. 2 ) . Az efztendos Tsikónak 
a’ Serényje, és farka nem fzor, hanem 
gyapjú forma „ és a’ nyaka olly rövid, hogy 
a’ tsak térdig ér. Ha hát már a’ fark, és fe- 
rény fzorré kezd változni, ’s a’ nyak hofz- 
fzabbodni: a’ Tsikó második Elzrehdőre jár; 
de addig mindég két efztendos míg a’ nya
ka a’ farkához nem közelít.

Mikor a’ Tsikó két efztendosa’ 16. 
Záp-fogak mellé újjra négyet kap. Es így 
a’ nully Tsikónak mind-Öfzve húfz Záp-ío- 
gai vágynak , a’ két Efztendot meg-haladta. 
És éppen ebben az idő tállyban kezdi Tej-fo
gait hullatni, és helyérték mást kapni. A } 
rneily változásból húzzuk ez után-ki, annak 
idejét.

$02 IV, R. A* B AR OM-TART,
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A } L ó - v é t e l r ö l 3c 3

A’ jó Fajta ló , mikor körül-belol ép
pen 3 efzrendos : mind alsó-felső Állcsont
jából el-ejti a’ két kellő középső Tej, vagy 
Tsikó-fogát. (A ’ Parafzt Lónak foknak 2. 
vagy másfél efztendos karában ki-fzokort az 
esni). A5 ki-esett fogak helyett nem fokára 
újjak nőnek, és fogyrig meg-maradnak. Mi
kor a’ Tsikó négy efztendos: ismét ki-eíik 
alól-felül a’ két középső mellett kér felörül 
álló két Tej-fog. A’ két leg-fzélso akkor ehk- 
ki rendfzerint, mikor a’ Ló éppen Öt eíz- 
tendós, (Sok Lótsífzárok meg-előzik ezt az 
idejét a’ Tsikónak azzal, hogy annak fogát 
fél EfztendÖvel hamarább k -ütik , mint ma
gában ki-esne. De ezt ay tsalást könnyű fel
fedezni : mert valamikor ay Tsikónak két 
pár Tej-foga ki-efk : ugyan annyi Záp-foga- 
is ki-fzokott esni, és valamikor a’ ki-esett 
Tej-fogak helyében újjak nőnek, ugyan ujj 
Záp-fogak-is nőnek. És így ha a’ Tej-fog ki
van esve , de a* Záp fog benn van, vagy a’ 
Tej-fog ki-nŐtt, de a’ Záp-fog el-maradt: 
jele hogy ay Tej-fog ki van ütve, és a’ Tsi
kó nem annyi idos, a’ mennyinek ay Ló-rsí- 
fzár mondja). Es így egéfzlen 5. efztendos 
koráig tudjuk a’ Lónak idejét. Ezen túl más 
jegyeket fziikség válafztani, a’ melly így 
van.

A’ ki-húllott Tej-fogak helyett nőtt el
ső fogak ay Terméfzettöl meg-bélyegeztet- 
nek, az az: a’ ki nőtt fogaknak tetején minde- 
niken eg’y ollyan fekete lyuk van, a’ melly- 
i>en eleintén eg’y Lednek fzem-is bé-fér. De
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idővel mindég kifsebbedik, és végtére a’ fog 
egéfzlen meg*egyenefedik , és a’ fekete jegy- 
is el-múlik, azzal a’ forral a’ mint a’ Tej
fogak ki-hullottak, és az állandók ki-nőttek. 
Úgy hogy mikor a’Ló hűt efzteildös, a" kér 
középső tog fejéredik-meg, vagy fél Eléren
dővel később. EfztendŐ múlva ismét a* kö
zépső mellett valók, almikor a’ Ló 7 vagy 
7 1/2 efztendos. A \két leg-fzélsok rendfze- 
rint 8 Efztendoré fejérednek-meg. Gyakran 
az-is meg-efik, hogy 9—10-re , néha éppen 
húízra, de már e’ ritka. A’ meg-jegyzésre 
méltó, hogy a’ melly Ló zöld fűvel legel
tetik : hamarább le-vetkezi a’ fekete jegyet, 
mint a’ fzénával tartott. És így tsupán aJ fe
kete jegyből magából nem lehet bizonyost 
tudni. E ' kovetkezendöre-is kell tehát vi
gyázni. t. A } ki hullott Tej-fogak helyett 
nőtt Első-fogak, nena tsak eleimén, de e í  
urán-is foká, nem egéfzlen egyenefen, vagy 
fiiggőfen (perpendicularis) fel-ál lók, ha
nem hegyeikkel bé a> Ló-torka felé hajlók. 
Es mikor egéfzlen meg-egyenefednek : már 
akkor a’Ló 10. vagy 11. efztendős. 2. Mikor 
ezek az állandó fogak ki-hafadnak , és nő
nek: rendfzerint fzéiefsek, és idővel mind 
inkább-inkább meg-keskenyednek, és hofz- 
fzodnak. 3. Mentol vénebb valamelly Állat: 
annál inkább le-fzárad az ínye a’ fogáról, 
a! honnan a’ fog úgy látfzik, hogy fokát 
hoífzadott, holott peáig tsak a’ töve hagya
tott pufztán.

jo4 IV* R. A’ B a r o m -t a r t .

A*
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A’ Szem-fogak , vagy Agyarak igen rit
kán találtatnak tsak eg y ívantzában-is olly 
állapotban, hogy azokat Agyarnak lehetne 
mondani. A’ Monyasoknak Agyara; négy 
eíztenöös korokban haladnak k i , és akkor 
igen hegyeíek , valamint a’ Kutyáé, idővel 
meg-kopnak, úgy hogy a’ 8—9* efztendos 
Ló Agyara egélzlen tömpe. E ts.lharatlan 
jel arra, hogy a’ Ló több 8- efzttnd snél. 
Mikor a’ fogak meg-kezdenek kesktnyedni, 
a’ Ló 10. efztendos. Ha a* fogak egéfzlen 
meg-gömbölyodtek, tudni, való hogy a’ Ló 
15. elztendö körül van. És éppen ebből a’ 
meg - gömbölyodésbol lehet azt a’ tsalárdsá- 
got efzre-venni, melly fzerint a? Ló-tsífzá- 
rok, a’ vén Lovat úgy ifjírják, hogy a’ fo
gak tetejét tüzes vafsal meg-feketítik: mert 
ha a’ feketeség terméfzet ízerint való: a’ 
fognak nem gömbölyűnek, hanem négyízeg» 
terűnek kelletik lenni iY ás az hogy a' Tér- 
méfzet ízerint való petsét egéfzlen fekete; 
de a* sütés tsak középen, és a' izéleken bar
na. Mikor a* Lónak a* Vak-i'zemei bé-esnek , 
és a’ SzomÖldokok meg-c ízűinek, az ajak:.k 
meg-rántzosodnak: a’ Ló a* iy. efztendot 
áltabugrotta.

§. 121.

Hány Efztendeig Szolgálhat a’ Ló ? ne
héz eg’yfzerre meg-mondani. Mindazáltal a* 
következendő Jegyzések a’ meg-határozási 
nagyon meg-könnyuhetik. *

A* L ó - v é t e l r ő i , 30$.
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i A5 Terméfzet-visgálók úgy tapafztaf- 
ták, hogy minden Állat hétfzer annyi ideig
él, mint nevekedett p. o. A’ Marska két 
efztendeig n o , és így hétfzer két, az az 14. 
efzrendeig élhet. Rendfzerint igen úgy-is van 
a* dolog. Az Ember miért nem élhet 16 , 
17, 18, ’s 2CÍzor 7.Efztendőket kerefsék ki az 
Orvofok. A’ Ló 5—6. efztendeig nevekedik, 
és így 35- ’s 40. efztendeig el-éihetne , el~ 
is él fokáig, ha vele jól bánnak. Mentöl 
jobban meg-kím éljük a’ Tsikókat, és men
tői későbben fogjuk hámba, ’s nyereg alá, 
annál tovább fzolgálnak, ’s tovább élnek. 
Erre nézve, a’ melly Gazda a’ 24. efztendős 
Lovat-is járni akarja : az említett Jegyzést 
fzoroíTan meg-tartsa.

2. Három efztendős Tsikóval-is lehet 
dolgoztatni, de keveset, és könnyet egéíz 
6—7. efztendős koráig, úgy hogy az egéfz 
dolog inkább játékból álljék, mint Teher- 
bol. Azonban ha a’ Kotsis Gaz-ember, a’hat 
efztendős Tsikót-is el-nyomorí?ja , ha vele 
vagy nagyon dolgoztat, vagy eledelét ki 
nem adja. Es innen van, hogy a’ mi Lo
vaink mihelyt 15. EfztendŐt érnek , sőt an
nyit fém: már Tzigány-kézre kerülnek.

3, Germershaufen Uram azt írja. Nem 
kell úgy gondolkozni, hogy a’ 24. Efzten- 
do fok , vagy monda-monda volna. A’ körül
belül való Falusiak mind tudják, hogy én 
1785. eg’y 27. efztendős Lovat kéntelenítet
tem azérr el-adni, hogy minden Sövényeket, 
és Kerítéseket kerefztül-ugrotc, tsak hogy a’

j o 6  Í V .  R .  A ’ B a k o m - t  akt .
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A* L Ó - v É T  e i r  Ö l . m

tfábbi Lovakkal a’ Páílra ki-fzökhefsék, Ez 
onnan fzármazott, mert a’ Ló-nyereg alá 
rendeltetvén, 6 efztendos koráig tsak néha 9 
és kevés ideig hordott nyerget, azután 
pedig kemény fzájju lévén, hámban járat
tam. ,

4. Az Angliai Gazdálkodó^társaság’ Há
zi, és Mezei Gazdaságának Vlí. Ré*z. 37* 
levelén emlékezik D. Platt Uram három Lo
vakról , a’ mellyeket Oxford tállyjékán lá
tott, és 40. efztendosök voltak, és hogy 
a’ meg-hólt Hertzeg M im ta g u én tk  volt eg y 
ollyan Lova, a’ mint hiteles Emberektől 
hallotta, a’ melly 50. efztendos volt. En ma- 
gam-is láttam eg’y 36. efztendos maga Bíró 
Paripát Lótsén.

5. A’ Példák azt mutatják, hogy a’ Ló 
40—50. efztendeig-is fzolgálliat. De vágynak 
ollyan kemény Munkák, a’ mellyek alatt 
az, hatod heteufü korában rendfzerint el-dög- 
lik. E gy Pofta-mefter Hivatalának elején 10 
26. Lovakat kezdett tartani. De minden Efz- 
tendoben a’ leg-fzebHek meg-döglöttek , és 
igen későn tanűlta-meg a’ maga kárán, hogy 
az Ötódfü Tsikók igen gyengék Pofta-koisi-
ba. A* mikor a’ Tsikók’ Vételéről ie-mond- 
ván, mind 6 és efztendosöket fzedett. 
A’ Házi Gazdaságban-is vágynak ollyan Mun
kák, a* mellyek alatt hat EfztendŐ alatt a* 
Ló el-dóglik. Az Épülethez való fáknak 
hordása, ko, és fövény, vagy tégla’ von- 
tzoiás el-Ölik a’ leg-jobb Lovakat-is. A’ 
Tábori, Tár, és Bagázsiás fzekerekben

U a
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eg’y Ló fém él hat Efztendct, közónségefeii 
fzólván.

§• 122.

% A \ egéfséges Lónak Esmérteto-Jegyei

A5 Vevésben az idő után az egéfséget , 
és épséget kell meg-visgálni. Ezt kbol igen 
meg-lehet azt ítélni. Ha a’ Ló mindég frifs , 
virgontz, és még akkor fém fzomorú , mi
kor el-fárad. Jó ízűn efzik, és ifzik. Mikor 
hámban, vagy nyereg alatt van is, a’ hol 
leg-kiíTebb eledelt kaphat-ís: azt ott nem 
hagyja , ha el-érL A’ Munka után le-fekfzik, 
meg-hempergodzik. A’ húíl hamar el nem 
vefzíti magáról, hanem eg’y forma állapot
ban tart. A’ honnan a’ Kotsisok úgy fzólla- 
nak felőle: Jó hús tartó Marha. A’ fzori fé
nyes, rövid, tömött, és Szemei tüzeísek. 
( Ha az Állatnak a’ Szőre fel-borzad : fehol 
és foha fém jónak a’ Jele ) Az egéfséges 
Lónak ha valaki a’ farkát fel-akarja emelni: 
vagy nehezen engedi, vagy mindjárt le-tsapja 
azt. A* Zabolával jádzik, és Szájjá tajtékos, 
kévéiét ifzik, ganajja tömött, kévését izzad* 
és nem fzaporán piheg ’s a’ t.

§■ 123,

3. A* Lovak? ftépsége.

A’ Lovas-emberek úgy látfzik, mint ha 
meg-eg’ye*ztek volna abban, mit tartsanak

£o8 IV. R. A’ B arom- t á r t ,
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fzép Lónak. Az idő utánn a’ nagyobb vagy 
kifsebb Szépség neveli a’ Lónak az árát. 
Ez okra nézve a’ Szépségét a’ Lónak min
den réízeíre ki kell terjefzteni. Minthogy 
pedig a’ réízek fókák, és azoknak külön 
véve találtató Mértékjek tsinálja az egéfz 
Szépséget: illo a’ Lónak Szépségét e’ három 
Réfzekre, t. i. a’ FŐre, a’ Derekára, és 
Lábaira nézve fórjában elol-adni, hogy a* 
Sor a’ hibát annál hamarább ki-mutaíla.

A y Ló-fejnek fzépsége e1 következén- 
dokben áílítatik-meg.

1. Az egéíz fej kitsíny, tzinabár és
fzáraz annyira, hogy az ereket és Tsonto- 
kát mind meg - lehet esmérni, és fzámlál- 
ni rajta» ^

2. A’ Homloka ki-ülo mint a’ Kosnak, 
és ha a’ fzor rajta göndör, mint az Arabiai 
és némelly Spanyol - Lónak , annál fzebb. 
Ha a’ fetét-fzínü Lovak homlokán’ kerek 
tsillag, vagy Kopafzság van : annyival fzebb- 
nek tartatik.

3. Az O rra' tsontja görbe • mint a’ Kos
nak , keskeny, fzáraz, és kereken’ kanya
rodó. Az Orr-lyukak nagyok , és nyitva ál
lók, a’ meilyek a’ Szépségen’ kivel a’ Le- 
helléíl fegitik.

4. A’ Szájjá kozépfzerü, bé-záródott, 
és az ajakak mind két felöl egyenlően ofz- 
ve-illÖk. Nyelve kisded. Gégéje öfztövér. 
Ezek nem tsak hogy a’ Szépséget nevelik : 
hanem azt-is tselekízik, hogy a7 Ló a’ fejét

u  3 -

A’ L ó - v e t é l r ö l  309
*
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fel-tartsa, a’ melly ha húfos: alá függ; meri 
igen nehéz.

5. A’ Szeme kozépfzerü nagy, eg’y 
fzínü , kevéfsé ki-ülo, tifzta , világos , vi- 
tsogó, és nem tsalárd.

6. Az öfztovér, vékony, és tágas Or- 
tzák, nem tsak hogy a’ fejet meg-nem-rú- 
títják, hanem még a’ Gégének, és Nyel- 
deklonek elegendő Tágafságot-is rsinálnak, 
hogy a’ nyelés, és pihegés annál könnyeb-» 
bé tétefsék.

7. A’ Füle hegyes, fzoros, nem igen 
hoíTzú, fel-álló, de azonban mozgatható 
mind előre, mind hátra.

8. A* Nyaka a’ Vállak kozzül fél-karika 
formára meg-gorbiil. Kivált a’ Paripa fzép 
az illyen nyakkal, és betses : mert a’ kön
nyű lépés ettől függ. Felürol az egéfz nyak 
minteg’y éles, alá felé pedig mind fzele- 
febb, míg a’ Szügygyel meg-nem-eg’yezik. 
A’ Sérény-is a’ Nyaknak gorbesége fzerínt 
fél^tzirkalmat mutat.

9. Ha a* Serény vaflag, és tömött, ’s 
terméfzet fzerint habos: nem tsak hogy â  
nyakat kedvefsé tefzi; hanem eg’yfzersmind 
jele-is annak , hogy az Állat egéfséges, erős 
és jó vérű. A’ Monyafokban kivált, ez igen 
betses Szépség.

§. 124.

A’ Deréknek fzépségét ezek határoz
nák - meg:

|i<5 IV. R. A’ B a r o m -t a r t .
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A’ L ó - v é t e l  r Ő l. 3**

1. Ha a’ Lónak a’ Szügye fzéles, ki
ülő, Váll-lapoczkáji vékonyak, és öfztövé- 
rek; a’ Szépség nem tsak hogy nagy, de 
a’ jóság-is bizonyos: mert az Orofzián fzíi- 
gyű Ló, nem oily könnyen fzokott meg- 
rokkani. Jobb Kotsiba, mint Nyereg alá 
az ollyan Ló, a* mellynek húfos izmos Váí- 
lapotzkája, és egyfzersmind előre függő, és 
kövér Szügyje van. Ebből ítélik-meg az 
erős Lovat, valamint a’ gyengét abból, ha 
a’ Vállapotzka vékony, és a’ Szügy egye
nes , és keskeny.

2. Az el-nyúló, egyenes, vagy leg-alább 
gyengénbé-hajló, és nem fel-görbülo Hát- 
gerintz nagyon fzéppé tefzi a5 Lovat. Ki
vált a* Paripa, úgy fzép, ha a’ háta fzéles. 
A’ Keskeny háton’ nem fckhetik - meg a’ 
nyereg, hanem tsak nyomja azt, és fel - is 
töri.

3. Az Oldal-görbék ki-felé kereked
nek, és nem horpafzok, a’ mellyek a’ Tü
dőt’ ófzve- fzorítják , és a’ Lélekzéft nehe
zítik.

4. Ha tsak nem fzép domború a’ Lónak 
a’ hafa , nem kell n y e r e g  alá fogni. 
Az Agár-hasú Paripa éppen olly rút, mint 
a’ Tehén hasú.

5. Ha a’ Kerefzt-tsontok fzéleíTek , de 
azért a’ TsípÖk nem magafTak, Hanem a * 
Kerefzr*rsontokkál eg’v íz ín ben ( horizonta
li tér ) fekvők: meg Ízépítik a’ Lovat.
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3i£ IV. R. A’ B a r o m - t a r t ,<_/ *
6. A’ Ló-fark úgy fzép, ha fém nen® 

igen fent, fém nem alá nőtt, a? Szőre tö° 
miott, mégpedig egyenlő hoflzan a’ földig*

§• *2 5 .

4̂ * L á h n a k  foépsége.

1. Az első és fels'ö Láb-fzáraknak Szám« 
fzerben kell a’ Deréknak magasságával álla- 
n i,  azonkívül vékony, fzikárnak, ’s apró 
fzörünek. Az első Láb-fzárak gombölyegek , 
és a’ Térdek nem bé-állók mint a’ gatsos 
Ökörnek. A’ hátúlsók húfofabbak, fefzult 
inúak, és erefek.

2. Mentői kiíTebbek a’ Vak-körmök: 
annál betsefebbekké tefzik a7 Lovat.

3. Leg-jobb ha a7 Köröm feketés, mint 
a* Szurok-kÓ, fe nem magas, fe nem ala- 
tsony , egéfzlen kerek, fzívos, de nem rit
ka, a’ talpa vaítag, és fe nem volgyes, fe 
nem egéfzlen teliyes.

4. A’ Köröm Koronája, vagy prémje 
keskenyen’ körül megy és fzorös.

5. A’ Lépés egyenlő, fe igen ki-nem. 
kanyarírja a* tsiirkit, fém az első láb-nyom
ba nem tápod, de attól nem-is meíTze van
nak a’ hátúlsó, inkább fzoros, mint távol 
eső nyomok.

6. A* Szőr az egéfz teilen gyenge, apró 
tömött, és tündöklő. Az egéfségnek és ele
venségnek tsak nem tsalhatatlan jele a’ fzép 
fzor.
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Ha az egyenes mellé görbét állítunk 9 
mind kettőnek jobban ki-esmerfzik tninémü  ̂
sége. Erre nézve a’ kívántatna hogy a’ rút 
Lován is le»rajzolnánk. De minrhogy a’ Szem 
olly tulajdonságai bír, hogy a, hibát hama
rább efzre-vefzi, mint azOkofság meg-ítél- 
hetné , és ki - magyarázhatná , hogy miért 
hibás és csúnya valami; ónként ti - ugor
juk azt.

§. n  6.

4. Ä  L o v a k ?  S \ ő r i , vagy f\in e*

1 . Igaz marad az a’ Példa - befzéd 
Lovak* fzorére nézve-is: Az Izléfenn nem 
kell tzivakodní, vagy kinek Papja , kinek 
Papnéja telizik. Nehéz a* Színekre nézve a' 
Gazdaságod valamit íegíteni. Azok mind- 
azáltal , a’ Kk a’ Lónak erkoltsét, tartós
ságát, ’s tüzér a’ Színből ízok i ák ki-magya- 
rázni : mindég jobban , és állandóbban ra- 
gafzkodnak a hoz a’ fzínhez , a’ mellyet 
akar mitsoda okból jónak tartanak. Az Olafz 
a’ fekete Lovakról azt mondja: Cava/ mo- 
r e llo , o 'tu tto b u  m o , o tu to fe llo  A’ fekete 
Ló vagy igen jó , vagy igen roíTz. A’ Spa
nyol a’ tifzta fekete Lovat halálban fzereti. 
A7 Frantzia a’ fzép Hókát. Ez a3 Hókaság 
kétféle, vagy fejér Szőr - tsillag, vagy ko- 
pafzfólt. A’kupafzfólt a5 homlokon igen be- 
tses, és fokán mefterséggel tsinálnak illyen 
Kopafzságot. A’ Lónak homloké borit t. i. vé
kony Kéíetskével meg-hasítják^, és a’ tsont, 
és bőr közzé, igen vékony Ólom papírcíl

As L ó - v e t é l k  Öl. 31$
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3i4 IV. R- Á7 B a r o  m t a r t .

tefznek ollyan nagyságra, a’ minőmk a5 
Foltot akarják tsinálni, és azt két * három 
nap ott tartják, a7 mikor k i-veízik , 7s a’ 
fel-vált bort le - nyomogatják kézzel erofen. 
A7 régi fzor mind ki-húll, és helyette fejér 
no. Kopafzságnak azért nevezik: mert a’ 
kozepénn femmi Szőr íints, noha egycbütt- 
is a’ mi varf, tifzta fejér, nem úgy mint a’ 
terméfzeti Tsillagban.

2. A7 Fejér fzínt, bort és fzőrt min» 
denféle állatban, még az Emberben-is a’ 
Gyengeség bizonyos Jelének tartják a7 Ter- 
méfzet-Visgálók. A7 Tapafztalás az igaz, 
hogy többnyire ezt mutatja. Az O k o fsá g  p e
d ig  meg - erősíti: mert a7 Vad - állatok, a7 
mellyektől fzélíd Barmaink eredeteket ve- 
L:k, mind fzürkés barnák, és erofek.

3. A7 Gazda ha annál ólt.óbban jút-is 
a1 Vételhez, kedvetlen fzorü állatot ne ve
gyék: mert a7 Tseléd utálja, fzidja, üti, 
veri, és gondját nem vifeli.

§• ” 7- ,

A ’ Vévé?béli S^eme/ségek.

Közönségefen7 meg - mondottuk mire 
vigyázzék a7 Gazda a7 Vevésben. De 
minthogy a7 Nyereség-kívánás fok m ellen
ségeket találtaiéi: nevezetefen-is fziikség e7 
dolgot bővebben ki-magyarázni,

1. A7 Ló»Csífzárok ugyan nem ÖrÖmeft 
#ngedik a7 Lovakat az Mállóban visgáígatnL
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de azért tsak nem keli nekik engedni: mert 
a’ hiba itten leg-hamarább meg- esmerfzik. 
Sokfzor a’ Lovak mindent tudnak, mikor 
a’ Korbátsot, tzukrot, és egyebet látják: 
de harmad nap múlva mindent elfelejtettek. 
Mellyre nézve igen boltsen javafolja T. M i -  
terpacher Uram , hogy a’ ki Lovat akarna 
venni, azt harmad nap múlva próbálja m eg9 
és akkor íizefsék érerre, nem pedigakkor mi
kor még a’ ravafz letzkét meg-nem-felejrette.

2. Méltán’ lehet annak a’ Lónak Jósága 
felöl gyanakodni, a’ niellyet a’ Ló-Csífzár 
igen dúsén Minden inkább igyekezik, a* 
roíTzat el * tutmálni, mint a’ jót valakire 
kötni.

3. A’ Lónak egéfz teilet végig kell né
zegetni, és vallyon mind a* négy lábánn 
eg’yforma erőfen áll-e? és folytában, min
den a’nehézség tserélgetéfe nélkül? A y melly 
Ló a’ lábát fel-vefzi mint a’ Lúd: a’ tüdő
jére tartatik hibásnak. Ha moll: eg’yik majd 
máíik körmére hág: áz inak vágynak meg
erőltetve. Én ugyan láttam eg’yfzer egy igen 
ép , és fzép Tsikót, a’ melly a’ két első- 
Mbát fel-tserélve előre fzokta nyújtani, ha 
állott, és még- is femmi baja belörül nem 
volt. Későre azt találtam, hogy a’ Barom 
a’ Ménesben nevekedvén, rövides nyaka 
miatt a’ füvet el-nem-érte, és ezzel könnyí
tett magán.

4. A’ melly Ló friíTen efzik: jó termé- 
fzerü. De ha a’friss evés mellett, fok abrak
kal tele fzedi a’ fzájját ? és azt »em meg-

A’ L ó- v e t é l r o l  315

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



efzi , hanem el - fzárja orvofolhatatlan 
a’ hiba. A* vállú rágásra úgy fzokik a? 
Ló, ha a’ Sót Vállúbol nyalatja*fel a’ Tse- 
léd vele,

5. A’ melly Ló tsendefen áll, nem e« 
fzik , fejét alá erefzti, és álmos: vagy igen 
reít, vagy nem egéfséges,

6. A’ jó Ló engedelmes, frifs, mun̂  
kás, a* Korbáts csattogását könnyen fzenv  ̂
védi, és ugrik, virgontzkodik. A* roíTz te’r~ 
méfzeíü ellenben öfzve-fzokta magát iliyen- 
kor húznj.

7. A’ Szemeit kiílönofen illo a’ Lónak 
meg-visgálni. Ha az, tifzra eleven tüzes, és 
magadat a* fenekén mint valami Tükörben 
meg-láihatod, de nem a’ feísó fzínén a' Szem 
golyóbisnak: a’ Lónak jó a’ fzeme. A’ ho
mályos, tifzía fekete, kódos Szem, már 
vagy el romlóit, vagy el-fog-romlani.

8. A’ Szem uránn, a’ Szájját visgáld-
meg fzorofían a’ Lónak. A* Fogaknak mind 
meg-kelletik lenni, és a’ Szájjnak igen tifz- 
tának. A* Lehelletét -is próbáld fzagolni, 
ha nem büdös-e? *

9. A’ Ló-Csífzárok álnokságát, a? Ló
nak egéfz teltén igyekezni kell fel-fedezni. 
Ha a’ Kórom hibás: Sárba vifzik a’ Lovat“, 
hogy a’ Vevői jól meg-ne-pifzkálhaíTa. A* 
farkát ki-fzokták toldozni, A’ Kehet, kér- 
három napra el-áMítják. A’ Sarkantyúra olly 
érzékenynek tefzik a’ kemény  ̂ vagy reít 
Lovat, hogy az a’ bŐriböl-is majd ki-ugrik: 
mert a’ bor alá a" Sarkantyú erányjába,

$i6 |V. R. A* B'a r o m - t a r t .
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A* 1 6  I s t á l l ó k r ó l . 3 i?
apróra tőrt-üveget tefznek-bé. Ha a’ bőrt 
fel-húzod a’ telttől: a’ Ló maga jelt ad, 
miben van a’ dolog. Hogy a’ Ló í'zájja tajté- 
k o z z é k :  a’ Zabolát igen erős füízerfzám- 
mal kenik-rneg. A’ próba idején tehát nem 
árt a’ Zabolát~is meg-tserélni. A’ ki erre a’ 
aJ dologra bővebben akar olvasni, igazítom 
P ratje Uram Landwirtschaftliche Erfahrun
gen. Tom. 111. pag. 482. és Haus-Vater in 
íyíl. Ord. T. V. pag. 381°

IV.  S Z A K A S Z ,
A y Ló IßälokroL

§* 1280

A  Z lílállóhoz ízoktatott Lovaknak tó- 
vabb is I dali ókban fzükség gondjokat viíel- 
ni. Mindazonáltal valamint a’ Lovak kiilom- 
bózo végekre vétetnek, mint Hintóba, lova
golni, vagy fzántani: úgy velek-is külömböz© 
képpen fzükség bánni : Az Kiálló eg’yiknek 
ízükségefebb mint a’ maiiknak. Eg’yik ab
ban jól érzi magát, a’ maiik még meg-tik- 
kad. A’ Hintófoknak, és Paripáknak a? 
Magyar Kotsis igen-is kedvezt azért azok
ról nem-is fzólunk; hanem a’ Szántó, vagy 
Igás-lovak’ ügyét fogiuk-fel.

A’ Lovak terméfzet fzerint fzeretik a* 
Szabadságot; és a’ mi minket néz, ebből 
annyit tartozunk nekik hafznos voltokén
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engedni, a’ mennyi Munkával együtt meg
állhat, a’ mellyet tolok meg - kívánunk. 
Többnyire azok a’ nyavalyák, a' mellyek- 
kel küszködnek, a’ nagy ErŐfzakból lzár- 
maznak. Mi lehet, nehezebb, mint ha 8—9. 
órai keferves munkájok urán a’ jáfzolhoz 
kötofékeztetnek, a’ hói egéi'z éjjel, 7s nap
pal tsak nem eg’y helyben kéntelenek állani. 
Ha ellenben tsaK kevés időre - is fzabadon 
bocsáttatnak: el vefzrett erejeket hamarább 
viftza-kapnák, 7s hamarább meg újulnának. 
Ezen dolognak bizonyságára röviden’ ide 
írom azt a’ Lovakkal való bánáft, a’ mel
lyet Pratje Uram maga tapaíztalásából jónak 
találván, Gazdaságának 111. Dar. Lev. 278* 
igen dítsér.

Eg’y Gazda ú g y  mond, Lovait íbha lílál- 
lóba nem zárja, és annak nagy haíznát ér
zi: mert azoknak ritkán7 eíik valami bajok, 
nem kehegnek, nem hururolnak — és to
vább fzoigálnak , mint a7 Szomfzédok7 Lo
vai. Mindjárt Házához közel, két Darab 
földje van, és eg7y úgy épített Mállója, 
hogy abból eg’yízerre a7 Mezőt éri az Em
ber. Eg’y EfztendÖben, eg’yik földön en
gedi Lovait nyargalódzani, a’ máíikat pedig 
Búzával, vagy Árpával bé-veti, elegyítvén 
niindenik k ö zzé  valami Ló-here magot - is. 
Ö azzal meg-nem-elégtzik, hogy a7 Lovak 
herét efznek : hanem Télben - Nyárban
meg-éteti őket rendfzerint az Mállóban, és 
az evés urán’ fzabadonn erefzti. Nyárban 
rendízerinc ZŐld-füyet étet, de a7 dolgozó

ä*8 IV. R. A’ B a r o m - t á r t .
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rjapokonn abrakolja-is Őket módjával. Tél
ben jó Szénát ad nekik, és Abrakot. Ha
nem, a’ jéli Abrak nem fzemes, mint rend- 
fzerint fzokás. Ó a’ gabonának akarná ne- 
mét-is, a5 mellyet Lovai ízámára vetetr, eh 
nem-tsépeli, hanem minden pelyváitól, i s  
ízalmáíiól adja azoknak meg-metelve. ’sa’ t.

Az Kiállót tifztán’ - tartja , hogy ha 
Lónak tetfzik, le-fekhefsék, Js meg-hemper- 
godzhefsék. — A’ Gazdák úgy tapafztalják 
hogy a’ Lovak> lábai, a’ íok eg’y helyben 
való állás miatt vaílagodnak meg. A’ rendes 
mozgás mindég egéíséges azoknak , és ha 
a’ Lovat fzabadságával élni engedjük : a’ 
Terméfzet annyi mozgásra fogja azt ÖfztÓ- 
nözni, a’ mennyi egéfsége fel-tartására ízük- 
séges. Ha a’ Ló futoshat: a’ Borsó és Led- 
nek-fzalma egéfségére fog*válni, máskép
pen pedig ártani.

§. 119.
A* Lovaknak egéfségér az Iítálló fsak 

úgy tartja-fel, ha jó. Azon fogunk hát mofl 
dolgozni, hogy a* tapafztalás által jónak- 
hagyott Jíílállok minémíiségeir elől-adjuk.

1. Az lllillók’ tágafságát a’ Lovak fzá- 
ma határozza - meg. Rendfzerint minden 
Lóra, 4. láb ízéles, és a’ Jáfzollal , vagy 
Ráttsal együtt 9. láb hoífzú helyet fzoktak 
ki-mérni. Melly fzerint hat öreg Lónak, 
és három Csikónak 36. láhnyi Kiállót fzab- 
3Dak-ki. A’ Szénarartó, és aJ Kutsis fekvő 
helye, ’s egyet más, 5—6, lábnál többet:

A’ Ló I s t á l l ÓKíióii. 319
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nem igen fzokott el-foglalni. Nagy fajta 
Lovaknak tágáfabban fzlikség mind a* Szé- 
leíséget , mind a’ hoífzúságot hagyni.

2. Tizenkét láb magasságra leg-alább 
is lehet az Kiálló Padlását a* főidtől fel
emelni. Minden tudja melly nehéz, és sű
rű fzokott az alatsony Házakban a’ Le
vegő lenni : holott ezekben felényi pá
rolgás íints , mint az Mállókban : mert
ezekben nem tsak az, hogy a’ Marhák ma
gok gőzölögnek: hanem a’vizellet-is, kivált 
pedig a’ Ló-ganaj, a’ melly fél-rothadtan’ 
menvén a* főidre , hirtelen kováfzt - kap«» 
iiieg-nielegízik, és nagyon’ párolog. Ez a’ 
párolgás a’ Levegővel eg’yesülvén, a’ Ló
nak egéfségét el-rontja. Már másfzor-is 
mondottam, hogy a’ g ő z , a'kar a’ ni ég
ni elegedés miatt, akar terméfzetére nézve 
gondoíratván, mindég fel-felé megy, és on
nan fordul viíTza. Jó volna hát áz Kiálló
nak mind a’ két óldalán’ a’ Gerendák' tö
vénél Szelelőt ( Ventilátor ) tsinálni, a’ melly 
a’ rothadt Levegőt ki-huzná.

3. Ha ki nem-tudjuk-is magyarázni az 
okát, de a’ tapafzralás azt mutat ja, hogy a’ 
Napfény, vagy világoíság az érzékeny te
jfele’ életére el - múlhatatlan fzükséges. A’ 
Plánták annak nem lerele miatt el-lenyved- 
nek. Az Allatok-is Erre nézve folia elég 
nagyokká, és fzámofokká nem lehet az 
lllállókonn való ablakokat tsinálni.

4. A’ Világofság, a Lovak Szeme meg
tartására nézve-is fzükséges. A’ Szem úgy

van

I V .  R .  A ’ B a k o m , t a r t ,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



van alkatva, hogy Szem-Kriftályjár, valami 
hártja fedezze-bé nagy rél'zént, mihelyt fok 
Sugár akar a’ Szem fenekére rohanni. E’ 
fzerint ha az Iílálló íetét, a’ mint rendfze- 
rint látjuk, hogy a’ Szemben több homá
lyos Súgárók Öízve-fzedetheíTenek: a’ Szem 
Kriftály’ hártjyája fzéllytl tágul nagyon. Ezt 
akarki maga-is tapafztalja, ha tsak a’ ház
nak fetét réfzérol, az Ablakhoz nunvén, 
Szeme változáfait a’ tükörben nézi-is. Eló- 
fzör a’ Szem-feketéjét, vagy Kriűályját 
nagynak találja: de ez apródonként, míg a* 
tükörben nézegeti magát, ágy ófzve-fzorúl 
hogy a! S zemfény egy  Gombos-tő fejnél 
nem nagyobb. Már moíi azt mondom , hogy 
a’ Lónak a* Szeme azért romlik-el többnyi
re, hogy a’ SetétbÖl fokfzor olly hamar 
kéntelemttetik Világofságra menni, hogy 
annak ay Szem-fényt oltalmazó hártyáiké
nak éppen nem engedtetik idő arra , hogy 
magát Öfzve-húzván, az éles Súgároknak 
fzükség felett való réfzét ki-rekeífze. A9 
melly mindenkor fájdalommal eíik. Tudjuk 
magunkról, hogy mikor fel - ébredünk a9 
Gyertya - világot darab ideig nem ízenyved- 
hetjük. Miért ? azért mert a’ Szem a’ Pillák 
által Setétben tarratatik, ’s a' takaró hártya 
fzéllyel lévén tágulva , magát hirtelen Öfzve- 
nem - rántzolhatja a’ nagy fényességnek el- 
fordítatására. A’ nagy Ablakok tehát azt 
fogják tselekedni , hogy a’ Szemet eg’y 
forma állapotban tartják. A’ Ló nem-is 
olly gyakran leffz bokros, ha mindég vilá-
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gos Iílállóban tarratik. A* Setéiben kévé
iét, vagy femrnit feni lát. Ha tehát vilá
gosra vitetik: a’ Tárgyok neki, nem tsak 
hogy idegenek, hanem olly^ hirtelen-is bé- 
bukkanak a’ Szemre, hogy azoktól meg
rezzen. A’ fetét TÖmlÖtzben fokáig ült Ra
bok meg-fzoktak vakulni. így van ez a’ 
Lóval-is. Továbbá azt mondják az ollyan 
Emberek, a’ kik fok Efztendeig hályog
ban kínlódtak, ’s ki - gyógyítanak, hogy 
ók mindent úgy látnak, mintha a* Szemek
be akarna Ökleni, és nem tudják fok ideig 
mi van közel, vagy meífze : mert nekik min
den közeinek tefizik. Lehet ezt a’ Setéthez 
fzokott Lovakra-is alkalmaztatni, ’s belőle 
a’ Bokrofságot ki-magyarázni.

<. Az Mállónak jóságát nagyon neveli 
a z , ha a’ Levegő benne fzabadon’ járhat* 
Okát az első fzám alatt meg - mondván en
nek, tsak azt jegyezzük-meg, hogy az Üve
gek az Ablakból vagy el-maradhatnak, vagy 
pedig az Ablakokat nyitva kell tartani még 
Télben-is: mert a’ hideg femmiféle Szelíd
állatnak fém árt.

6. A* jó Mállónak fzáraz helyen kell 
építtetni, és fzárazan tartatni. A’ Tsatornák 
e’ réfzben-is fokát hafználnak: mert i. A’ 
fok nedvefséget, vizelleret, ’s egyebet ki- 
vifzik. 2. Ha gondoskodunk: nem enge
dik azt hafzontalanúl el-vefzni, hanem a’ 
ganajtartóba által-folyatják. A’ melly nagy 
nyereség. I .’Dar. $. 19. 2©.
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7. Az Kiállókat felette tiíztán kell tar- 
tani. A’ Sepréíl háromfzor négyfzer-is 
meg-tenni napjában fzükséges. RoíTz Tse- 
léd az, a’ ki a’ ganajat harmad nap alatt 
eg’yfzer fzokta ki - hordani. A’ Temséizet 
bé-óltotta az Oktalan-állatokba a’ tifztaság* 
fzeretését. Miért tselekednénk hát a’ Jer- 
méfzet ellen ?

g* Az Kiálló’ fenekét úgy fzükség al
kalmaztatni , hogy az menedékesen feküd
jék a’ Ló első lábától fogva a’ hátúlsóig , 
hogy rajta a’ vizellet a’ tsatorriába folyhas- 
sék. A ’ menedékefség tsak mértékletes le
gyék : mert külömben a’ Ló rofTzúl tanulna 
áílani, ’s el-ts simulna. Igen roífz fzokás a’ 
mi nálunk, hogy az Kiállók’ fenekei fá
val , vagy defzkával vágynak meg-hídalva : 
mert a’ defzka annál keményebb is , a’ vi- 
zelletet bévefzi, attól meg-rothad , ’s mi
kor a’ Ló éfzre femveizi, le-torik, ’s a’ Ló 
lábát kóldúfsá tefzi. De ha ezt nem tsinálja- 
is : a’ bizonyos, hogy meg-hasadozilt, egye- 
nefségét el-vefzíti , eg’y helyen hamarább 
rothad, mint másutt, ’s meg-gödrösödik. A’ 
mellybol fok fitzamodás fzármazik. A’ vizel- 
letet-is a’ hafadékokon’ a’ földbe által-bo- 
tsátja, a’ honnan az ártalmas gőzölgés el-ke- 
rülhetetlen. Jobb volna hát a’ fát meg-kímél- 
len i, és az Kiálló’ fenekét kemény kővel ki
rakni. A’hole’ nints: nyirokkal meg-veretni, 
Marha-vérrel meg-lorsolni, hogy olly ke
mény legyék, mint a’ tsont* Ha a’ Ló lágy 
yagy nedves helyen á ll: körmei igen meg
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gyengülnek , és eLromlanak. Sok Gazdák 
elégnek tarrják fsak azt a’ helyet ki-rakni, 
vagy Agyaggul ki-verni, a’ hol a’ Ló két el
ső lábával áll. A’ keményhez fzokratott ko
rom igen ép, és erős. Melly nagyott lehet 
hát fsak kevés koltséggel-ís a’ Gazdaságon 
fegíteni. A’ tapafztaláshól tudjuk, hogy a’ 
rendfzerint nevelt lovaknak fzáz kozott , 
elég ha tíznek ép , és egéfséges körme van. 
A 3 hol pedig a' hídlást a’ mondott módon 
kéfzíteni nem reílellik: fzáz között aKg van 
tíz hibás kórmü. Sok helyen úgy-is rsinál- 
ják a’ hídlást, hogy fsak Gerendák rakat
nak le öfzve-kotvenégy fzegeletre, és a’ köz 
ürefség veretik-meg földdel, a’ melly ha a* 
Vizellettel meg-telik : fel-ásatik, és a’ Ga- 
naj-dombra hordatik. A’ Gerendák látni váló, 
hogy egyéb hafznor nem tefznek annál, hogy 
a’ lóidét nem engedik ízéllycl máfzni. JVielly- 
re nézve több költségben, és fáradságban 
kerülnek, mint ha az Kiálló fenekét eg’y 
úttal jól el kéfzítJÜk•

9. Az Uraságok már mi nálunk-is fok 
helyen’ köböl építik az leállókat, a’ gyűla- 
dástól félvén , és azt gondolván , hogy a’ Ló 
a’ meleg Kiállókban leg-egéfségefebb. A? 
Ló inkább a’ fiiítben fzokott meg-fúlni, 
mint meg-égni. Azt pedig a’ KÖ-iílálló fém 
távozrathatja-el: mert ebben-is van Széna
tartó, Széna, Széna-perje, Szalma ’s a’ t. 
És így a’ Kotsis’ pipájából, ’s gyertyájából 
fzintúgy esherik tűz, ’s fűit, a’ melly a’ Lo
vakat meg fojtja, A’ kőből építésnek máso
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dik okát már eléggé meg-hamifsítottuk, és 
azt állítottuk, hogy az Kiálló annál jobb: 

i mentül jobban meg-felel, a’ híves Levegőt 
kedvello Lovak’ terméfzetének. Más a z , 
hogy a’ hatodik szám alatt azt is meg-mu* 
tattuk, hogy az Iílálló úgy jó , ha ízáraz. 
A’ ko-falat tudjuk, hogy a’ ízéi nem jár
hatja mint a’ fa-épületet: és így nedvessé
get tartó*is: tele van párával, mint a’ fer- 
do-ház. A’ Ko-épüíeten’ azonban fzintúgy 
lehet fok Ablakokat, és fzeleloket építeni. 
Mellyre nézve nem a’ KÖ-ihállóra, hanem 
a’ rofízra van itt fsak a’ panaíz. A’ Széna- 
tartókat ‘ defzkákból kívánjuk mind a’ négy 
oldalról ofzve-fzögeztetni: mert a’ Széna a’ 
Ko-falból rothadt nedvefséget fzívván bé , 
meg-romlik ízire , és kedves fzagára nézve.

io. Hiba a’ k o  bolt-hajtás az Kiállókban 
a’ minr magam tapafztaltam. A’ párolgás 
azon’, Víz-tsepp formákba ofzve-fzedodvén, 
íe-eíik , a’ Szénát eg’y két tsepp-is m eg-í- 
zetleníti; a’ Barom’ teliét marja , ’s végre 
a’ Méfz-vakolást-is fel-válafztja. A’ KülsÖ- 
orfzági Lovas-gazdák, ha az Kiállót köböl 
építik-is ; de a’ padlást tsak defzkákból rak
ják eg’yüve, a’ hízakokar tsepüvel bé-dug- 
gatják, ’s felül bé-mefzelik, de meg nem 
tapafztják azért, hogy meleget ne tartsék. 
A ’ hafadékokat azért duggatják oliy gon- 
dofan-be, hogy azokon’ a’ Széna-por, és 
egyéb tifztátalanság a’ Ló-teílére ne hulljék, 
a’ melly neki többet árt, mint .a’ roífz Szé
nával való tengetés.
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it . Minthogy a’ Lovak igen fzererik 
egymást harapni, ’s rúgni: el keli őket defz« 
külalakkal eg’ymáftol válafztani. A’ Lovak 
közzé bocsátott kötélén függői rudak miatt 
eg’ymasnak Serényjét-is el-tág iák , eg’ymáíl 
mtg-rugúofsák, \s kerefztűl-is ugornak az 
első lábokkal rajtok. A’ melly tselekedet- 
érr igen ízép Ménlóvat láttam eg’yfzer a’ 
tartó-lántz, és a’ függő rúdon’ való álral- 
hágás miatt 3’ Gazdának nagy kárára meg
fúlni.

22. Némeüyek a’ Rácsot igen alant füg- 
gefztik-fel , és rselckedettknek ezt az okát 
adják, hogy ha a5 Lónak nem kell a’ Széna 
után fel-felé nagyot nyújtózni: a’ feje kön
nyebb leíTz. E’ nem igaz, sót inkább ellen
kezőt lehet tapafztalní, Az alatsony rátsba, 
’s vállúba a’ pajkos-ló be-ugrik, és mikor 
magát izabadítani akarja s meg-sérül. Ha a’ 
Lónak a’ fejének alá-felé kell függeni: bi
zonyos, hogy a’ két első Iái át még hárra- 
cük vonni, a’ mellyre rá fzokik, ’s a’ nye
reg alatt rútúl jár. Hlyen Ketske-bak íabu 
Torok-lovat fokát lehet látni. A’ melly hi
hető , abból formázik, hogy a’ Török a? 
Lovát tarisznyából abrakolja : mert hogy az 
abrakot a’ tatifznya< fenekéről a’ Ló fel-ha- 
raphaísa : kéntelen azt a’ földre le-nyomva 
tartani. Mások elíenkczÖ-képpen hibáznak; 
midőn a’ rátsot nagyon fent köjik abból 
az okból, hogy a’ Lovak meg-tanúlják a’ 
fejeket fzépen fel-rartani. Ugyan-is ez által 
a’ Lónak a’ melly je el-nehezedik, és az, hogy
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a’ Ló a’ fejét feltartsa, nem-is íerméfzeti 
hajlandóság lévén, a’ Ló nem jól eméízt, 
a’ melly fok nyavalyának Szülő anyja. Melly- 
re nézve á’ rátsot a’ Lovak magafságához 
kelletik alkalmaztatni , hogy azt erőltetés 
nélkül fel-érhefsék. Láthatni arra-is példát, 
hogy mikor a’ Ló már nem efzik: a’ fejét 
fel kötik, ’s a’ vállút-is vas, vagy réfz pléh- 
vel bé*borííják, hogy a’ Ló azt ne rágrsál- 
haíTa. A’ fej fel-kötésnek tsak moíl mondot- 
tuk-meg a’ kárát. A’ vas pedig a’ Ló-fogait 
el-koptatja : mert a’ vas nem hogy Ötét el- 
fzoktatná a* rágtsáláílól, sotingerli. Ugyan
is a’ vas, és réz rozsda, sós: a’ Barom a’ 
Sót fzeretvén , mindent meg - tanúi általa 
nyalni, és rágtsálni. Jobb az Hlyen fajta lo
vat nem fzaporírani.

13. Igen roíTznak tapafztaltatort az Ab
lakokat a’ Lófejével által ellenben hagyni: 
mert az eg’yfzeri világofság , és villámlás 
a’ ízemet rontja. Jobb ha a’ -Lónak a’ farára 
és oldalára nyílnak azok. De a’ Levegőnek 
mozgatására való SzelelÖk, a* feje előtt va
ló falon-is minden kár * tétel nélkül e l- le 
hetnek.

14* Az ajtó ha két felé nyíló : alkalma- 
tofabb fokkal. Két Ló eg’ymás meg-sértése 
nélkül ki-férhet rajta.

15. A* Ló rendfzerint 2-—3. órát fzo- 
kott aludni. Mire nézve Ejtfzakára elegendő 
eledelt kell neki hagyni , ’s Szalmát hinteni 
alá, hogy tifztán fekhefsék ha akar. A’ Spa
nyolok ugyan olly rövidre erefzrik a’ kötő-
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fék fzárat, hogy a’ Ló foha le ne fekhes- 
sék , hanem állva tanuljék aludni: mivel a5 
fekvés a’ Lovat reftté, ’s túnyává tefzi. Leg
jobb a’ közép utón’ menni, feni igen puha 
ágyat nem tsinálni ? fém a’ fekvést egéízlen 
ellenzeni.

16. Valamint az Emberek közt, úgy 
a’ Lovak kozt-is vágynak külömböző été- 
lüek. Némellyek igen foká nyámmognak va
lamin. Mások a’ hirtelen evés miatt rágat- 
lan nyeldeíik-le a’ falatot. A’ mohon-evo 
Ló nem eg’y a’ jól evő egéfséges Lóval. 
Az édesden evő Ló a’ mága portziójával 
igen bé-éri. De a’ mohon-evó többet el- 
fzórván, mint len y e l, a’ Szomfzédjáét-is 
fel prédálja. A5 fzoros vígyázásnál jobb az 
abrakoló-vállút annyi réfztkre el-rekefzteni, 
a’ mennyi a\ Lovak’ fzáma : hogy a’ tor
kos sem tobzódhafsék, ’s a’ nyámmogó-is 
kényje fzerint tsemegezvén, éhenn ne ma- 
radjék. ’s a’ t.

32g I V .  R .  A ’ B a r o m -*í a r t .
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V. S ZA K A S Z.

A’ Lovak*

§. 130.

A  m in t  már fok ízben meg-jegyzettük, 
leg-jobb a’ Gazdaságban a* Terméízetet kö
vetni. tA z, ollyan gondos Gazda, hogy tsak 
eg’y Allatotskát fém enged éhhel el-vefzni. 
Mindeniknek eledeléről olly fzemefséggel 
fzorgalmatoskodik, hogy mindeniknek le
gyék terméfzetéhez alkalmaztatott abrakja. 
Azt magunk látjuk, hogy a’ zÖld-fü a* Bar
moknak éppen az, a’ mi az Embernek a5 
Kenyér és víz , a’ mellyeket foha meg nem 
utálunk. Abban fog hát a* Lovakra nézve-is 
a} jó eledel állani, ha vagy mindég zöld 
leflz, vagy minthogy ez mi nálunk meg 
nem lehet : a’ fzáraz eledeleket ollykor-olly- 
kor zöldséggel fel-tseréljiik. M iből, és mi 
módon kéfzítsünk elegendő Zöldséget, és 
miképpen legeltefsük >ele Barmainkat: az
1. Darab. §. gi. 82. 83. még-mondottam. 
Mellyre nézve itt azoknak a’ fzámára tefzek  ̂
némelly Jegyzéseket, a> kik a’ fzáraz ele
delt, vagy jobbnak tartják Önként, vagy 
kéntelenek jónak tartani.

A’ Széna-tsinálást ugyan az 1. Dar. §. 
86. 87. elol-adtam; és itt már tsak ki-válafz-
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tóm mellyik azon Széna-nemek kozzül a* 
Lovaknak leg-jobb. A’ Terméfzet a’ Lovak- 
nak, a’ mint a’ Vad-lovak’ példáji ma-is mu
ta rják , Lakó-helyül a’ ízáraz helyeket ren
delte. A’ mellyböl meg-tetfzik, hogy a’ Lo
vak mindenek felett a’ fzárazr Réteken ter
mett Szénában gyönyörködnek, mint a’ melly 
természetekkel Öfzve-illik.

A* Gazdák közt mindazáltal nevezetes 
Kérdés a z : Ha vallyon kell-e a’ Lovaknak 
Szénát adni, vagy pedig más Eledelről ízük- 
ség gondolkozni ? A’ bizonyos ? hogy az 
Arabsok, a’ kik leg-fzebb, és nemeíebb Lo
vakat nevelnek §. 119. egéfz Télen Árpával 
és Szalmával legeltetik Lovaikat. A’ Spa
nyol-lovak erofsek, és kövérek, holott na
gyobb réfzbol Szalmát efznek. Az Auftriai 
Furmányosok, sót a’ mi felső Vármegebéii 
SzekereíTeink , Szerskával a’ leg-erosebb , 
és nagyobb Lovakat nevelik, és táplálják, 
a’ mellyet meg-lotsojnak kevéfsé, és kevés 
Zabbal eíegyítnek.

Ezeket a’ Tanúságokat eg’yütt vévén , 
azt mondhatjuk, hogy a’ Szalma, mint igen 
fzáraz Eledel, jobban meg-eg'yez a’ Lovak 
terméfzetével, mint a’ Széna. A’ tapafzta- 
lás is azt mutatja: mert a’ mi Lovaink a’ ja
vát efzik a’ Szénának, még fém érkeznek 
fém erőre, fém nagyságra a’ Szetskával ab
rakok Tseh, Morva, Tirol, és Auílriai 

- Lovakkal.
A’ Szalmák között-is az eg’yez-meg in

kább a’ Lovak terméfzetével, a’ mellyik 
leg-ÖfztÖvérebb. Hlyen a’ Rozs, és Tenkely*
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fzalma. A’ Búza, Árpa, és Zab-fzalma rit
ka fajú, fpongyiás : a’ gyomorban lévő ke
vés nedveíséget fel-iíTza. Es minthogy a’ Ló
nak kevés , és rövid a’ BendŐje: nem hogy 
ezekből az eledelekből tápláló nedveíséget 
fzívhatna-ki, hanem még aztis el-vefzíti, a* 
mit a’ Terméízet, az Eledel meg-eméfzté- 
sére engedett neki. ’S talán ez az oka, hogy 
a’ Kantzák az Árpa , és Zab-fzalmáról el
vetélni tapafztahatnak.

A’ kozép-út mindenben leg-jobb lévén, 
a’ jó Lovakat tartó Gazdák úgy kéízítik a’ 
Lovak’ Téli-eledelét, hogy minden 3 — 4. 
font, fzáraz helyen termett Szénához 20. 
font Szakmát kevernek. A’ Zab-fzalma heví
t i , az Árpa-ízalma hidegíti, és laxálja a* 
Lovat. A’ Rozs-fzalmát, a’ ki Szénával ke
verve adja Lovainak , a’ nyomtatottat válafzt- 
ja. De Szetskát-is jobb volna ebből kéfzíteni, 
mint abból, a’ melly a’ TséplŐ alatt meg 
nem púhúlt.

A’ mint leg -kozelébb mondottuk, az 
Arabfok Árpával, és Szalmával abrakolják 
Lovaikat. Talán azon okból, hogy nálok a’ 
melegség nagyobb lévén, az Árpa fzalma, 
hívesítŐ terméfzetéért, jobb a’ Zabnál, a’ 
melly hevít. A’ mi földünkhöz jobbnak ta
láltatott a’ Zab az Árpánál, a’ melly a’ mi 
Lovainkat meg-kövéríti ugyan, de meg-ero- 
teleníti. A’ R ozs, és Búza ritkánn adatik 
a’ Lónak roííz következés nélkül. Közön
ségeién az Abrakról meg kell tartani, hogy 
az akar tifzta ízemből álljék; akar Szetskáva 
elegvíttefsék: igen meg - tifztíttafsék min

A ’ L o v a k ’ E l e d e l é r ő l , $31
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den gaztól, föld, és kövitstol. Meg-lotsolni 
feni árt vékonyan, hogy a' Ló meg-rághas- 
sa : mert kiilómben egéfzlen fzokta ki-ga- 
najolni. A’ mellyból tudni lehet, hogy a* 
Lónak femmit fém hafznált.

§• »3 1 -

Tudva lévő dolog az mi nálunk - is , 
hogy az ollyan Lovaknak, a’ mellyeknek 
Egerek támad, vagy akar támadni, sót 
akarminémü Torok - gyékban fzenyvednek- 
is, apróra vágott Sárga-répát fzoktak az Ab- 
rakjok közzé elegyíteni, Tizennégy napig, 
minden reggel ezzel abrakolják őket. De 
jobb volna, ha egélz betegségek’ idején tsu- 
pántsak a’ mondott Abrakkal ftápláltatnána|fc.

Eg’y fzüíetésére nézve Anglus Katona- 
Tifzttel a’ Gazdaságról befzélgetvén, a’ Sár
ga-Répáról ezt befzéllette: hogy o nem eg*y 
’s két Gazdát látott ollyat Hazájában, a’ ki 
Zab helyett, Sárga-répával abrakolja Lovait, 
igen nagy hafzonnal. Az Abrakolás-módját 
így adta-elol. Minden Lóra 24* font fzépen 
meg-mofott, és Szetska formán meg-aprí- 
tott Sárga-répát mérünk-ki. eg’y étetésre, a’ 
mellyhez 24. lat darált Zab-lifztét, és 4- lat 
Konyha-sót keverünk. Minden nap három- 
fzor ábrakoljuk vele a’ Lovat, az az min
den Lónak három Portziója van eg'y napra. 
Azonban , azért hogy három Porrziót em
legetünk: a1 nyóltz font, Liízttel, és Sóval 
elegyített Répát nem eg’yfzerre adjuk a’ Ló

35$ IV. R. A ’ B a r o m i t  a r t .
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eleibe, hanem egy Portziót, két - három 
réfzre fzakafzrva, és minden íllyen eg’y réfz 
meg-étele urán, eg’y kis fzénát-is refzünk 
a’ Rátsra. A’ Sárga-répához kevert só azt 
tselekfzi, hogy a’ Ló a’ Szénát jó k ü n n  
meg-efzi, és még*is annyit nem ifzík , mint 
ha Zabbal abrakoltatik. EttfÓl az Abrak’ ne
métől azt mondja a’ Tifzt U r, hogy a’ Ló 
könnyen lélekzél, és erősödik fzemlátomáft, 
azonkívül hogy óltsóbb-is a’ Zabnál. Attól 
éppen el nem keli ijedni, hogy minden Ló 
eg’y nap 24. font Sárga-répát efzik - meg : 
mert e z , nem fok ; és könnyen lehet ter- 
mefzteni abban a’ főidben, a’ meliyben Rozs 
van vetve. Lásd az I. Darab. §. 127. a’ Gyö
keres-Zöldségekről Nro. 2.

5 * *3 2 -

Hogy a’ Lovak rendefen’ egyenek, és- 
eméíTzenek : fzükséges az Abrakolásban Sort 
tartani: kűlömben egéfségekben fognak vá!~ 
tozáft fzenyvedni, Közönségeién illyen Ren
det tartunk az Etetésben, hogy reggeli 4. 
órakor a’ Lovaknak Szénával egyelítetr 
Szalmát vetünk, vagy Zabbal kevert Szets* 
kát. Továbbá az Kiállót ki-tifztítjuk, és a’ 
Lovakat meg-vakarjuk. Hét órakor megvitat
juk Őket, ’s az alatt a’ ganajat-is kihordat- 
juk, ha elébb nem tselekedtük. A’ meg-ita
tás után zabos Szetskát toltunk a’ Vállúba, 
meg-lotsolva , hogy azt a’Lovak fzéiiyel ne 
fújják. 10. órakor újjra fzénás-fzalmát été-

A’ L o v a k ’ E l ő d e i é r ő l .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



3J 4  ÍV. R. A* B a r o m - t a r t *

tünk, és ezt i%  órakor fém mulatjuk-el vég
hezvinni. Négy órakor tsupa Zab az eledel. 
Ejtlzakára pedig elegendő Szénás-Szalma.

Már itt a’ kívántatna, hogy a’ mérté
ket határoznánk-meg, mennyivel éri-bé egy 
nap eg’y Ló ? De ezt közönségeién meg-ha- 
tározni mind addig nem lehet, míg a’ Lo
vak mind nagyságokra, mind ehetőségekre 
nézve külomböznek. A* bizonyos hogy a’ 
fzoros markú Gazda’ Lovai foványok. A’ 
VeiztegetÖ Kocsiséi pedig lomhák a’ Kö
vérségtől. A’ gondos Kocsis azon igyekfzík, 
hogy minden Lovainak terméfzeteket egéfz- 
len ki-esmérje. Reá kell hát vigyázni, hogy 
ennyi-,; vagy amannyi Abraktól, ez , vagy 
amaz Ló hízik, a’ máíik pedig tsaponik , 
és a’ harmadik jó húsban, és erőben’ van-e? 
mohonn efzik-e, vagy nyámmog ? Mellyre 
nézve úgy látfzik, hogy mindeniknek más- 
más mértékkel kell az Eledelt ki-mérni, és 
nagy gorombaság mindeniket eg’y mértékre 
fzorítani.

A’ kozépfzerü Lónak elég rendfzerint 
eg’y negyed réfz-véka Zab, két véka Szets- 
ka, és 20. font Szalma, 6. font Szénával 
keverve. A’ tsupa Szecskát a’ Ló igen édes- 
den meg-efzi, ha tsak vízzel meg-van-is lo- 
tsolva. Annyival inkább, ha az eledel (akar- 
minémü legyék-is az) favanyú Krompély 
Lévvel van meg-kéfzítve. A’ mellynek ké- 
fzítését akkor fogom bőven elol-adni, mi
kor a’ Szarvas-marhák’ TeleltetésérŐl leílz
A’ fzó. Lásd. §. 174. és 175.

t
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§> 1 3 3 -
Már a’ §. 114. Okával eg’yütt meg-món* 

dottuk az Itatás’ módját közönségeién min
den Baromra nézve. Es moít a’ Lóra alkal
maztatva azt mondjuk, hogy jobb az Kiál
lót úgy építeni, hogy azon a’ frifs víz kerefz- 
tül botsáitathaísék, vagy KÖ - edényekben 
minden Barem mellett rartaísék, hogy az 
a’ fzomjűzás’ idején fe órára, fe Kotsisra ne 
várakozzék. Némelly G azdák  Télben’ me
leg-vízzel itatják Lovaikat a’ Köhögésnek 
elkerülésére. De ez nem jó: mert 1. A’ 
meleg-víztől a’ Szomjúság nem hogy fzünne; 
de még nevekedik. 2. A’ Ló el-ero' Jene- 
dik : mert a’ belső inatskák meg-tágülnak, 
és bádjadnak. Máfok a’ vízbe lifztet ke
vernek, és ezzel itatják őket. De én ezt 
lem tudom mire való: mert a’ terméízeti 
italnál nints egéíségeíebb Ital neme.

A’ Májufí Cúra, Ér-vágás, ’s a’ t. nél
kül minden Barmok el-lehemek. Bizony az 
Ér-vágásról maga a’ Bétsi Marha* orvos azt 
állítja, hogy az, az egéfséges Lónak veíze- 
delmes, a’ betegen pedig igen ritkán fegít. 
A’ fok Kurúzsolás által fzámtalan Marhák 
el-vefznek. A’ mezei Vad-állatokon’ fenki 
fém vágott eret, fenki okét nem kurúzsolja , 
még-ís erőiek , és egéfségefek. Az egéfsé
ges Lónak adjuk-ki Zabját, Szénáját, Szal
máját, vakarjuk-meg, és füroflzük gyakran ̂  
fl-lehetiink Orvofság néljküL
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Még az Itatásról a’ jut efzembe , hogy 
a’ mi KotsiíTaink, és Gazdáink magok ká
rokon’ tanulván, a' meg-melegedett Lónak 
tellyefséggel nem engednek innya. Jó a’ ví- 
gyázás ; tudjuk magunkról, hogy a’ meleg 
miatt ki-tágúlt belső réfzeket veszedelmes a 
hideg vízzel ófzve-fzorítanL De még ellen
ben azt is tudjuk, hogy a’ ízomjuhozó Em
ber nem-is ehetik, míg nem ifzik. A’ Lo
vakra nézve-is így van ez; Száraz torokkal 
a’ Szénát feni gömbólygetheti - meg. Lehet 
hát a’ Furmányosokat követni, a’ kik gya
kran itatják a’ Lovat, és mihelyt meg-álla-, 
nak leg - első gondjok-is az hogy Dé’sáts- 
kából azt eg’y kevéfsé meg-enyhítvén , az 
Ételhez k e d v e t indítsanak, a’ melíyre 
igyanak.

3 3 ^  I V .  R .  A ’ B a r o m - t a r t .

VI.  S Z A K A S Z .

A* Csi kók N e v e l é s é r ő l .

§• 1 3 4 -

A  C s i k ó k a t  vagy liláitokban Szók«* 
tűk nevelni, vagy a’ Ménefekben a’ Termén 
fzetrc bízzuk. A’ MénefekrÖl a’ követke
zendő Szakafzban fogunk fzóllani. A’ Csi
kóknak Szépsége és jósága attól fiiggS ha

miná
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mind a’ Mén, mind a’ Kantza nemes tu
lajdonságokkal bír.

Robertson Uram azt mondja, hogy an
nak a* Ménnek a’ mdlyrol Ízép Csikókat 
várunk, mind belső, mind minden külső 
hibáktól mentnek kell lenni. Ha a1 Ménnek 
a’ fzeme foly, fzaporán piheg, pufFadt, és 
Tüdejére, Májjára hibás; nem lehet tőle 
egéiséges Csikókat várni.

1. Hogy a’ Schleízvigi és Holíteini Lo
vak el-ne fajuljanak; a’ ízaporításra válafz- 
rott Ménnek e’ következendő tulajdonsá
gokkal kelletik bírni: másként a’ Határba 
lem erefztik. a). A ’ Feje kitsíny, és ÖfztÖ- 
vér, orra tsonrja görbe mint a’ Kosnak, b). 
A’ Füle kitsíny, középfzerü hoíTzú , és kes- 
kenyes, hegyefen fel-álló. c ) . A’ Szeme 
tifzta, és fém bé-nem-efett, fém nem ki
ülő. d). A y Nyaka középfzerü, görbén meg
hajlott. e ) . A’ Szügye fzélefsége a’ Lónak 
nagyságával Számfzerben van. f). A’ Tsi- 
pőjére nem lehet abrakos - tarifznyát aggat
ni. g). A’ Farka nem alantann nőtt, és te
ltének, vagy derekának valami tomöttsége 
van, és nem agár, vagy Tehén-hasú. h ). 
A* Lábai fzépek, a’ mint fellyebb le írtuk.

2. Meg-kívánratik, hogy a’ Mén min
den betegségtől, és erótelenségtol üres le
gyék: mert a’ nyavalya aV Maradékokra - is 
által megyen.

3. Míg nem három efztendős: annál 
erofebbnek tátfzik - is , vele nem hágainak. 
(Itt jobb az Anglufokat követni, a’ kik ak-

Y
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kor hágatnak ay Ménnel, mikor már az ha* 
íod fü) Az igen fiiatal Ménről fajzort Lo
vak időnap ,előtt meg - vénülnek. Ha a* 
Mén 15. Eíztendos, Kantzára foha feni bo- 
tsátják.

4. Ha a’ Ménnek le-írt Szépsége, egés- 
sége, és illendő ideje meg-van : annak nagy
ságára éppen nem néznek: mért a* Méntől^ 
tsak az erkoltsi minémüségeket várják , a 
Kantjától pedig a’ Teltnek nagyságát, és 
alkarásár.

I3 Í-

1. A* Kantzának, nem tsak hogy igen 
egéfségesnek; de fzebb teítünek-is kell len
ni , mint a’ Ménnek. A’ fél-egésségü, és 
fzépségu' Kantzának macához hafonló Csi
kója van. A y Mén az egefz Csikó álkatására 
nem fokát tulajdonít. De a’ Kantza mind 
az egéfz telinek formálását, mind annak ne- 
vekedéfét fok ideig vifzi.

2. A’ Kanrzának nagynak kelletik len
ni , hogy a’ Csikó benne meg-férjék. Kü- 
lomben a* nagyságot ay vég határozza-mcg* 
Kotsiba nagyobb Ló kell, mint nyereg alá., 
Igá—lónak-is jobb az erős, ’s nagy teli, mint 
a’ vadáfz Paripának.

3. Szépségénn kívül, tsendes, fzelíd, 
és engedelmes erköltsünek kelletik lenni: 
mert a’ tapafzralás fzerint itt - is igaz az $ 
A* mitsodás az Ánnyja, ollyan ay leánya, 
Mikor tehát valaki jó fajta Lovakra akar

338 ÍV- R. A’ B a r o m - t a r t .
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fecrt tenni; fzükség mind a’ Mént, mind a* 
Kantzát, a’ le g -nevezetesebb Lovat termo 
helyekről meg*hozatni, és a’ Csikókat úgy 
nevelni, hogy a’ jó fajta el-nem fajulhat' 
ván, a’ Gazda ne kéntelenítefsék minden 
4— 5. efztendŐ múlva újjra ott kezdeni a' 
fájták’ nemesítését , a’ hol már eg’yfzer 
kezdette. Ezt mi nálunk lehet tapafztalni 9 
a’ hol már rég az ideje, hogy a’ híres Mén» 
Lovak közönséges KÖltségenn-is bé-hozat
nak; de a’ Kantzákra, vagy egyúttal nem 
gondoskodtak, vagy ha azokat-is meg-vá- 
lafztják a’ Gazdák: a’ Maradékot el-enge
dik a’ nevelés által fajulni. Melly rniatr* 
mind ez óráig íimsenek nemefel b fajra l o 
vaink, mint ez előtt 20. efztendŐ vei voltuk.

§• >3 <5-
IP —

í. Az Anglufok , valamint áz egéfz Gaz
daságban, úgy kiilonófen a’ Ló-nevelésben- 
is Mefterek lehetnek. A’ Mén - lovat így 
fzokták válafztani. Á}Torok, vagy Spanyol- 
Monyas Katona a iá való , ’s bátor Lovakat 
nemez. Az Anglus Kantzához Barbariai 
Mént botsáranak, ha VadáfzóTovakar akar
nak tenyéíztetni. A’ Kocsiba való lovak , 
Flárdriai Ménről fzakadnak. Az íg á s - lo 
vaknak mind Apjok , mind Anyjok Angi* s, 
Ezen kívül még a’ Tarrományok-is el-vágy
nak, öfztva, hogy mellyikben mitsoda vég* 
te vagy hafzonra való Lovak tenyéfztetése- 
te feküdjenek a* Gazdáké Az Eboráczi ré*
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ízen, tsupán nyereg alá való lovak neveF 
temek, és máiutt más félék. A 7 kiiíömbözo 
fzínü Lovakon nem igen kapnak. Mellyre 
nézve nálok, majd mind igen eg’y forma 
Izóra Lovakat láthatni. A7 f  ekete, és Gefz- 
tenye ízín az, a’ mit tenyéfztetnek. Nyereg 
alá a’ világos Gefztenye-ízín kedves. Kocsiba 
a7 tifzta fekete. A’ Gelztenye-fzínüek közt van 
eg’y jg en fzép fajta, gefztenye-ízín ez-is, de 
tündoklik mint az arany, serényje, farka, 
és Körme fekete. Ez a’ leg-betseíebb fzín.

a. Az az oka, hogy a7 kiiíömbözo fzí- 
níi Lovakat nem kedvellik ; mert a’ kü- 
lombözö fzínü Lovak’ öfzve - bocsátását 
terméketlennek tapafztalták. A7 fetét Fakó, 
és Fekete eg’yiitt ritkán hagy maga után Csi
kót. A’ Fej ér lég-terméketlenebb 5 és a’ Ti
gris-tarka. Leg - tenyéfzobbnek találták a’ 
Gefztenye - fzínt, piros, és barna Pejt, gya
kran az Almás-fzurkét-is.

3. Ha eg’yfzer jó-fajtákra fzert tefznek: 
nem kapnak az ujjabb-újjabb Mén-lovaknak 
keveréfekenn. Eg’y Ménnel mind addig há
gainak, míg bírja, ’s míg maga után más 
Mént hagy a’ melly az elsőnek el-erőtlene
dére u án fogytig fzolgál. Az Arabfok ép
pen ezt tselekfzik, és mind a’ két Nemzet
nek jó fajta Lovai vágynak.

Innen efzre vehetjük, itíelly rofTzul gaz
dálkodnak a’ mi Magyarjaink , a’ kik min
den három-négy EfztendÖ múlva újj vérrel 
fcavárják-meg MéneíTeiket. Ez igen fok fa- 
miliákat öfzve-kever, miatta a’ Lovak fór-

34a IV# R. A’ B a r o m - t a r t ,
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májokat el-változtatván, el fajulnak, és a’ 
Gazdaságot újjonnan kezdetik.

4. A’ Ménnek hatod fűnek, és a’ Kan- 
tzának leg-alább négynek kell lenni, mikor 
az Anglus öízve-botsátja ókét. Külórnben a’ 
Mén hamar el-gyengül, és a’ Kantza eröte- 
ien Csikókat ellik.

5. Közönséges nálok az a’fzokás, hogy 
a’ Kantzán’ a’ hagatás után’, nyomon eret 
vágatnak, és azt állítják, hogy az Er-vá
gásnak az a’ hafzna van , hogy harmintz 
Kantza kozott, alig marad tsaK eg’y - is 
meddoen’.

6. Leg-alkalmatofabb időnek tartják a’
Kantzákat Mártius’ közepétől, Aprilis kö
zepéig hágatni: mert úgy tapafztalták, hogy 
az ebben az idő tállyban ellett Csikók min
dég tartófabbak. A’ Méneíekben mindazál- 
tal későbben hágatnak azért, hogy az Elles 
akkor efsék, mikor már a’ Kantza a’ Csi
kóját eg’yfzerre zöld-fűbe viheti. Ha a’ Kan
tza Igás: a’ hágatás után’ két hétig nem
dolgozik. De ez el-telvén lzintúgy bé-foga- 
tik, mint a’ többi dgás - lovak. Lehet-is jár
ni mértékletefenegéfz 5. Holnapig,a’ mikor 
többé kár tétel nélkül, nem lehet hafználni.

7. Ha a’ Ló leg-előfzor ellos: az Ellés 
előtt már eg’ynéhány Hetekkel, a’ tölgyét 
húzogatni, és mari’sgatrii kelletik , hogy 
tsiklandós ne maradjék. Az első fzopás ide
jén támadott Sebeket pedig a’ tsets-bimbó- 
kon’ , sót a’ dagatt réfzeket hamarább is me
leg Serrel, a’ mellyben Irós-vai oivafzta-

Y I
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totóéi, mosogarrami fziikséges, a’fájdalom* 
nak meg-enyhítésére.

8. A’ Kis-Csikónak két kalán Len-mag 
Olajat fzoktak bé-adni , a’ fzorulásnak el» 
távqzrarábára , és azt tovább»is folytatják , 
valamikor láiják , hogy a* Csikó nem gana~ 
jolhatik. (Ezen idő tállyban azokat némel* 
lyek meg-ízokták borotválni, vagy {eg-alább 
ferényjeket, és farkokat el-nyírni olly feL 
tétel alatt, hogy azoknak majd fzebb fzo- 
rok no. Ez halzontalanság a’ Csikókra néz
ve : mert azok külómbenn-is minden Efzten- 
d ben el-hányják Szőreiket, vagy el-verde- 
nek. A’ Gyermekekre nézve ez hafznál , 
mert ok nem fzoktak verdeni. Következés
képpen hajatskájok vaílagodik, és sürüdik 
a’ benn maradó tövekről.)

9. Ha az Igás«Kantza meg-tsikózott, V 
hámban dolgozik : foha addig nem engedik 
a’ Csikót fzopni, míg a’ melegedett tejből 
egVkét kaíánnal ki-nem-feinek, a* n\ellyet 
a7 Szekér kenő k ö z z é  elegyít nek.

$• 7 °̂

Arra mindenek felett kelletik vigyázni, 
hogy a’ Kantza a’ Csikót maga alá borsáfla. 
De a’ tápláláft nem lehet egéfzfen az Anyá
ra bízni, hanem mihelyt a’ Csikónak mind 
a’ 12. fogai meg-notfék, ideje van őket Ele- 
delhez-is fzokrarni. A ’ Tapafztalás azt mu- 
arja, hogy ha a’ Csikók a’ Csetsrőf hamar 

ci-válafztatnak: rendfzerinr gyengék fzoktak
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lenni. De hat Holnapnál tovább engedni-i$ 
fzopni, hafzontalan a' Csikóra nézve a* 
Kantzára pedig káros.

 ̂ Rendfzerint az el-válafztott Tsikók’ ab* 
rakja Korpa, jó - féle Széna, zold-fü, és 
Zab. Amaz Anglus Robinfon Uram ugyan a’ 
Zabot az illyen Kis-Csikóknak igen heves
nek állítja, és úgy  ítél, hogy ha azoknak 
a’ Ló - herénél , és Szetskánál táplálóbb 
eledelt akarunk adni: t e h á t  az inkább 
főtt Árpa legyék, mint Zab: mert a’ fok 
Zab a' Csikóknak izéméit el-rontja. Ellenben 
Schönfeld  Uram azt mondja, hogy a’ régi, 
jó lifztes Zabnál nints jobb, kivált azoknak 
a’ Csikóknak, a5 mellyet Igába akarunk ne
velni. Lásd a’ Siléíiai Tudósításoknak I. 
Dar. Lev. 191. Mi itt a’ tapafztalásból ugyan 
azt mondhatjuk a’ Zabról, ha azzal a’ Csi
kók igen mértéklerefen’ legeltetnek. A’ Led- 
riek-fzalma felől azt tartják a' Gazdák, hogy 
ha az fzálas, és nem fok magja van: Szets- 
kának vágva nem tsak hogy jó tápláló 
eledel: hanem eg’yfzetsmind a* férget-is el
öli a’ kis Csikókban , ’s hívesíto termé- 
fzetü-is.

Nints eg’y eg’y nagyobb hiba a’ Csi
kók’ nevelésében annál, hogy a’ mi Embe
reink két Efztendeig azokat olly tifztátala- 
nól tartják, hogy utálat rájok nézni, ’s a’ 
rajok ragadott sártól, és ganajtól meg-fem 
lehet esmerni, ha feketék-e, vagy fejérek. 
És fokán azt tartják, hogy ezekből a’ leg
jobb Lovak lefznek idővel. Ez bal - véleke-

r  4
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elés. Próbálja - meg tsak az ember, úgy
mond Roberifon Uram , két egyforma ízép 
egéfséges , és eg’y Méntől való Csikókat 
nevelni, és, eg’yiket a’ Köz vélekedés fze- 
rint a ganajban heverni, és a*9 máíikát tifz- 
togarni: úgy fogja találni, hogy a’ gondat
lan ál nevelt Csikó Eíztendö múlva, borzas, 
nagy fejű, vaítag-nyakú, és tenyeres talpas 
leíTz, sót a’ Szeme-is hibázni fog. Ellenben 

tifztogatott, íima Szőrével, kisded fejével, 
és könnyű lábaival fogja a’ Nézőt gyönyör
ködtetni.

Erre nézve a’ Csikók’ leállóját, nem 
tsak hogy napjában kérfzer-is ki-kell fe- 
preni: hanem alájok minden Éjtfzakára fzá- 
raz, és tifzta Szalmát teríteni: mert a’ Csi
kók többet ftkűfzntk, mint a’ nagy Lovak. 
Ha gondolja az Ember, hogy a’ Ló-vakaró 
azoknak gyenge börötskéjeket meg - hafo
gatja: leg-alább a? mindennapi meg-fésül- 
getésnek, és Keféllésnek el-nem lehet fem- 
miniódon’ maradni: mert a’ gaz, por és 
fzenny nagyon vefztegetik a’ teftet.

T. M itterp a ch er  Uram így fzóll erről 
a’ dologról. Mikor még a’ Csikók gyen
gék: gyakran meg-kell őket vakargatni, és 
minden nap hideg vízzel meg-mosni, nem 
tsak azért hogy tifzták legyenek, hanem 
hogy a’ velek való bánáshoz-is hozzá fzok- 
janak t hogy ofztán a’ tanításnak idején an
nál kevefebb baj legyék velek, és ízeren- 
tsérlenség. Mellyre nézve hafznos hozzátok 
gyakran hízelkedő fzavakkal járulni, orrai-

£44 IV. R. A’ B a r o m -t a r t .
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kat meg-vakargatni, hogy meg-tanúlják az 
Embert nézni, és fzagolni. Nem fog ár-* 
tani elotrök Záfzlókat-is lobogtatni, és do
bolni, hogy jó idején a’ félénkséget levegyék. 
Ez okra nézve azokat az Iftálló elott-is lel-le
het íüggefzteni (mint a’ Kantárt, ’s Zabolát- 
i s ) hogy azoknak látáíokhoz fzokjanak, 
és a’ tsorgés’ halláshoz. Mikor már kézhez 
fzoktak: néha- néha Gyermekeket is lehet; 
rájok ültetni, hogy a’ Lovaglótól ne - ret
tegjenek. a’ t.

V II. S Z A K A S Z ,

A ' MénefekyÖl.

§• 138.

A Z egéfz MénefekrŐl való tanítás e’ há
rom Sarkakon* forog főképpen 1. Hogy a* 
Ménesnek alkalmatos helyet válafízunk. 2. 
A* Tenyéfzésre alkalmatos fajtákat fzedjünk- 
ófzve. 3. A’ Legeltetésnek módjában tegyünk 
külombséget. A’ dolognak nagysága, és 
fontofsága azt kívánná, hogy e* réfzben 
különös munkát tennénk; de az tőlünk nem 
telvén, 2? három említett Cikkelyekre, tsak 
némelly Jegyzéfeket tefzünk; annyival in
kább, hogy azok a’ kik már mi nálunk
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Ménefeket tartanak: Könyveket-is bewert 
találnak, és értenek, a’ Ménestartásra.

§• 139-

I.

» Mindenek felett a9 helyet kelletik a9 
Ménes-állításban meg;válafztani: mert a9 bi
zonyos , hogy az Égnek ugyan azon eg’y 
Sarka alatt nem minden Helyek egyenlően 
jók erre a9 végre. Az Állatok, kozzíxl néniéi- 
lyek, terméfzet fzerint az Erdőket kedvel
lik , mások a9 meleg-helyet. E gy a9 He
gyekben, és KŐfziklák9 hátán fzeret lakni, 
és a* másik a9 motsáros, és fertos Völgye
ket, mint a9 Bijal, és Sertés. Meilyre nézve 
mindég meg-sínlik , sőt nem-is mennek fo* 
ha jól elől, ha terméfzetekkel ellenkező 
helyekre vitetnek által. Mellyik Állat mi cso
dás fekvésű helyet kíván : tsak a9 tapafztsías- 
ből tanüljuk-meg. A9 Lóról nehezebb ítéletet 
tenni: mert a9 mai Vad-lovak felől, a9 mint 
másutt-is nieg-jegyzettük, mai napig fém bi
zonyos , ha valóságos Apjaik-é fzelíd Lo
vainknak, vagy tsak azok-is fajták. Ha pe
dig a9 Vad-ménesekbol akarunk ítélni , a’ 
naíllyen a9 Tatároké: úgy fém mondhatunk 
egyebet a9 meg - lehetofsSgnél : mert azok 
Legelőjüket gyakorta változtatják. Azr-is ta
pasztaljuk , hogy ha a9 kivel - legelő Ló
nak módja vólna-is, a9 Nap hévsége ellen 
árnyékba menni: ritkán tselekfzi; és inkább

346  IV. R. A’ B a k o m - t a r t .
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fzeret a’ meleg homokban hempergődzeni. 
A’ Vén-lovak a’ Sík-helyekben gyönyörköd
nek, és a’ Tsikók Örömeit má/Tzák 2' Hegy
oldalakat.

Mindazáltal abban mindnyájan m egje
gyeznek eg’ymáíTal; hogy a1 bokros, éstse- 
metés helyeken’ Örömest legelnek, fejjel a’ 
ízéinek fordulnak, a’ homokban ferdenek , 
a’ vízbe bé-mennek, és ha a’ víz nem ele
gendő mélly: leg-alább farkokat bé-mártván 
magokat azzal lotsolják , és legyezik. Éjjel 
eg’yiitt alufznak , eg’yütt Jegelnek , és ha 
Vad fzagot éreznek: mindjárt öfzve-fzalad- 
nak, és farral ki-felé fordulván, ellensége
ket főbe rúgják. Ha már ezekből lehet kö
vetkezést tsinálni: a’ Ménes-tartásra leg-al- 
kalmatosabbak azok a’ Helyek , a’ mellyek 
hegyesek; de eg’yfzersmind a’ Hegy-lábak
nál Síkok-is találtatnak. így ftkfzik Bol
dog Arábia, a’ honnan a’ leg-nemefebb faj
ta-lovak fzármaznak. Az illyen helyeket leg
jobb Ménesnek válaíztani: mert a’ Hegye
ken a’ Levegőég tifztábh, és vékonyabb, 
a’ melly az egéfséget nagyon fegíti. A 5 víz 
jobb, a’ mellyben a’ Lovak főképpen gyö
nyörködnek.. A’ hegyeken termo fii apróbb 
ugyan, de fzárazabb terméfzetu , a’ mitso- 
dás eledelt a5 Lovak kívánnak. A’ Síkon ne
vek ederr Lovak nagyok, teile fék, de lom- 
lák-is eg’yfzersmind. Illyenek a’ Friíiai , és 
Hólsátziai nagy Debdlák. Ha a’ Lovak az 
Eledel keresésért moíf fel, majd alá m ár
káinak a’ hegyeken; inaik meg erősödvént
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fiieg-ízokják a’ bátor, és erős lepéít. (A* 
Nográd Vármege Ménefsét két ízben illyen 
helyen láttam legelni, és nevekedni. Láttam 
benne tüzes, és erős Tsikókat-is. De a’ köl
tséget még fém fizeti viíTza, a’ mint más« 
utt is akárhol, hanem ha Tatár módon’ min
den Szénázás nélkül tengődhetik)

Mikor a’ hegyes helyeket dírsérjük a* 
Menés tartásra: nem azt mondjuk, mint ha a5 
Sík éppen nem alkalmatos volna arra. A’ 
Tsegei, ’s Ujj-várasi Ménesek Síkon legelnek 9 
még-is gyönyörű Tsikókat fzaporítanak: mert 
fzáraz a’ Lapaj; a’ mellyen mindenkor Öfz- 
tövérebb fű fzokott termeni. Jók hát a’ Sí- 
kok-is, annyival inkább ha bokrok, és tse- 
mieték bőven találtatnak rajtok, és ha nin- 
tsenek : ültetni-is fzükség. A7 nagy fák nem 
hogy hafználnának , de még ártanak : mert 
árnyékjokkal a’ füvet el nyomják. Más az, 
hogy a’ Lónak a’ farkát ki-tépik, de el-is 
fzakafztják, mint példát reá magam-is láttam. 
A ? Bodrok közön ebből a’ végből a’ Tehe
nek farkát némelly Helyeken kéntelenek a1> 
Gazdák el-vagdalni: a’ melly nagy kár: mert 
a’ fzegény Marha ez által fegyverétől fofz- 
tatik-meg, a’ mellyel vér-fzopó Ellenségeit 
pofozza. A’ Síkságnak hát meg kell lenni, 
a’ hegyes helyeken-is : mert a’ Kantzák ott 
fzeretnek elleni, és a’ Tsikók-is míg fzop- 
nak , nyarkalódzani. “

148 IV. R. A’ B a r o  m - t a r t .
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$. 140.

5, A’ Lovak’ egefségek’ ftl-rartására , és 
teftek’ erősödésére a’ hegyes helyeket dí- 
tsértük. De még e* mellett több*is kívánta
tik t. i. az Eledelnek bovsége. A’ Ló maga- 
is el rontja a’ Legelőt, ha az annál jobb vól- 
na-is: mert első fogaival a? füvet gyökere
itől fehharapja. Mellyre nézve, ha nem gon
doskodunk előre : a- jó Lcgelcböl-is, Kopárt 
tsinál. Jó leíTz hát azt, a’ mit az 1. Darab. 
§. 97. a’ Legelőkről tanítottunk, a’ Ménes- 
páítokra alkalmaztatni, az az, a’ Legelőt 
eg’ynéhány réfzekre ofztani , hogy míg a* 
Ménes azt fórjában el-legeli: addig a’ leg
első Darab fel-vévén magát, füvet terem
jék. Annyival inkább, hogy ha a’ hágátásra 
Mártziusf válafztjuk : a’ Tsikók fzoptatása a’ 
jövő Aprilisre, és Májusra fog esni. §. 136* 
Nro. 6, Arra tehát hogy a’ Kantza fzoptat- 
hafsék : elegendő Eledel, sőt két annyi kí
vántatik, mint a’ Meddő-lónak: mert magát 
is kelletik tengetni, ’s az Eledelnek nagy 
réfzét - is Tejnek tsinálni, hogy a’ Tsikó 
meg ne tsaponjék.

Ez a’ mit mondánk, tsak a’ nyári Legel
tetést illeti. Mert mi nálunk a’ Méneft lehe* 
teilen egéfz Télen legelni. Téli - takarmány
nak kelletik hát lenni bovséggel, hogy Ón
ként kárt ne valljunk. Sokan úgy véleked
nek , sőt úgy-is tselekefznek, hogy a’ Lo
vakat Télben tsak igen vékonyan’ tengetik, 
és a’ Legelést Nyárra halafzcják. A’ melljr

A* M é n e s e k r ő l *
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igen-igen káros fösvénység. Ugyan-isa^ Kan* 
tzának Télben , Nyárban dupla portzióra 
van fziiksége, eg’yre azért hogy a’ fajzat- 
nak nevekedése benne meg. ne akadályöztas- 
sék. Másra azért, hogy magát-is táplálja. 
Már ha a’ Kantza Télben fovártyan’ tartatott: 
nem tsuda ha a’ Tsikó-is nyomorult, ’s maga 
a’ Karítza-is fel nem veheti magát, minthogy 
egy refzét a’ Zöld-eledelnek, el-vefzett ere
jének helyre-pótolására tartozik, más réfzét 
pedig a’ Tsikónak fzoptathatására fordítani, 
Melly fzerint a5 Gazdának minden módón* 
az Eledelről kelletik fzorgalmatoskodni. M

141

,9 A5 Ménes-tartás felette költséges G a z« 
daság, ha jó akar lenni. Mert itt nem elég 
tsuk a’ LegelŐ-helyrŐl, ’s az Eledelről fzor
galmatoskodni; hanem a’ Legelőnek hé-ke- 
rítésérÖl-ís. Az Anglusok mint minden Da- 
rab-foldjeíket, úgy Ménefseket-is korül-ke* 
rítik. Mi nálunk a’ kerítésre még jobban vart 
fzükség , mint Ö nálok: mert azonkívül „ 
hogy a* Lovak él-álmodván, el-fzaladnak, 
a’ Farkas-is fok kárt tefz. Eg’y néhány Efz- 
tendok alátt többre megy a’ kár, mint a’ ke
rítésre tett költség. Az Eleven sövények leg
jobbak. De addig míg a’ tsemeték kerítés- 
forma sűrűségre meg-nőhetnek ; a’ font-ső* 
vényeket-is jóknak kell tartani. A* bé-kerí- 
tett helyeket egynéhány réDekre fziikség fel* 
ofztani. Leg-nagyobb helyet foglal a’ kő-
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izonséges Legelő e l, a’ mellynek réfzekre 
való ofztását tsak a’ közelébb való § java* 
fokain. A’ fzopratós Kanrzáknak a5 fzáraz 
térséget kellerik ki-hagyni. Más réfzr az eíz* 
íendos Tsikóknak engedni. Harmadikban a’ 
3.0 efztendpsóknek legyék mularások, külön 
a* Monyas Tsikóknak, és külön a’ Kamzák- 
fiak. Negyediket a’ 3 — 4. efztendos herék 
Ts^kók foglalják-ef. Azt azonban el nem 
kelletik felejteni, hogy a’ Tsikóknak akar 
mirsoda idejűek legyentkks azok, a’ Lege
lőnek mindég a’ hegyesebb réízeit engedjük, 
és a’ közönséges Legelőt a’ Szénázó ízíntÖl 
ne nieílze rafzűsuk. Ezekre a’ Színekre an
nyival nagyobb a’ fzükség , hogy ha a’ Ló 
fzüntelen a’ forró melegen delel: meg-tsapo- 
nik, mint akar mi féle AHat-is; és a’ Tsikó 
olly gyenge Állat, hogy annak valamint a’ 
hőség, úgy a’ zűrzavaros ido-is ártalmas. 
Az Anglusoknál,és Spanyoloknál a* Menéshez 
közel, a’ Tsikókfoknak-is tanyájok van. Er
re ugyan nálunk nem nagy a’ fzükség : mert 
a* mi Tsikófsaink gyermekségektől fogva 
meg-fzokják a’ LevegŐ-ég vifzontagságaic 
fzenyvedni. Nagyobb fzükség volna arra, 
hogy Ló-orvost, és Gazdát, ’s Kovátsot 
tartanánk Ménefseinkhez közel, a* kik mind 
a’ neveiéit, mind az orvosláít értenék.

Valahol tsak a’ helynek fekvése meg-en- 
ged i: Tavakat kell ásni-is ha nints, a’ melly- 
ben  a’ Lovak feredjenek Tsudára méltókép
p en  fegíti a’ teltnek elevenségét, és ereiét 
a’ h id e g  ferd o . A ’ h g l a ’ M én es tartás v irága
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zóban van : Szekerekkel is hordatnak a’ Gaz* 
dák homokot, ha kiilömben nintsen, a’ mi
ben a1 Lovak hempetgodzenek. 44

§• 142.

I I .

„ A’ Ménesnek való helynek meg-vá- 
lafztása után a’ következik, hogy alkalma
tos , és jó fa;ta TenyéfZŐ-lovakát fzedjünk 
eg'yüvé : mert a’ Nemes fajták ugyan-ollya- 
nokat hagynak magok után, a’ Nyomorul
tak pedig nyavalyájukat, és fogyatkozásai
kat a’ Tsikóknak örökség fzerint által-adják. 
Már §. 134. 135. elő adtuk mind a’ Mén
nek, mind a9 Kantzáknak megkívántató mi- 
mémüségeket. Azért azokat itt bátran el hall
gatjuk, és közonségefen tsak ezeket jegyez- 
zük-meg. ,

1. Az Anglus a’ jó  fajta Ménlóért és 
Kantzáért 1000. $.00o. Rf. éppen nem fajnál 
adni, és ha eg’yfzer jó fajtára fzert tefzen : 
azt ugyan ujj vérrel fenki barátságáért fém 
keveri-meg;.

2. A’ jó fajtákban nem tsak azt kell néz
ni , hogy maga , a9 mit vefzünk fzép , és jó : 
hanem azt-is: mitsoda Fámiliából való? jó 
vólt-e az Apja, ’s Anyjß ? — Apjára Anyjá
ra fzokott-e a9 Tsikó ütni? Ez az oka az 
Arabiai Lovak’ Famíliája Laiílromának.

3. Jobb a’ Ménéit 5. 6. pár nemes faj
táv ál el-kezdení tenyéfztetm , mint fok min-

* denféle

gga IV. R. A* B a r o m - t á r t .
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Jenféle fzínt, vért, és ^rkóltsot Öfzve-za
varni.

4. Azt-is meg kell nézni, ha fzaporító 
fajta-e a’ mit vefzek : mi hafznom ahban , 
ha a’ nagy költséget eg’y két fzeméllyre 
vefztegetem ? A’ Ménes a’ maradékért tdrta- 
tik. Vágynak ollyan fajta Kantzák-is , a’ 
mellyek ízép Tsikókat ellenek, de tejek 
nints. Mellyre nézve a* Trikónak vagy el
keli fenyvedni, vagy el vefzni. Az erkoltsot 
a’ mi nézi leg-jobbak azok , a’ mellyek a* 
hízelkedést, dítsérést, és simogatást ked
vellik. A’ makats Ló ingyen is drága.

5. A’ Mén*lovakat, hanemha Tatár-mé
néi! akarna valaki fel állítani, mindég otthon 
vágy legalább kálón helyen kelletik tartani, 
jól abrakolni ?s gondjár vifelni Sokan rsak- 
nem babonásan - is ízo* g ilmatoskodnak a5 
Mén lovak korul, a’ melly épp-̂ n nem jó : 
mert meíTze van a’ TerméfzettŐl. A’ kik a’ 
Mén-lovaknak Őrlött Zabot adnak: magok 
rontják azokat-el: mert a’ Zab-lifzt has-mé
néi! fzerez. De ha ezt nem is, bizonyosan 
a’ Mént nagyon meg hizlalja. A’ kövér Al* 
lat pedig terméketlennek, és lomhának ta- 
pafztaltatik. Meleg lifztes vízzel itatni aJ 
Mént, â  mint némellyek mefterkézik, an-1 
nyi, mint azt el-gyengíreni, pu ítani, rellí- 
teni, és a’ vifzontagságok’ el-vifelésére al
kalmatlanná tenni. Nem hogy egéfségefekké 
tsinálnák a’ Mént, a’ k k azt Télben gon- 
dofan fzüntelen melegben tartják: hanem 
még meg ~ beregítik, A’ mértékletes hideg

Z
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minden Állatnak egéfséges. Mind ezek he* 
lyett hát jobb a’ mértékletes , rendfzerint 
való Széna, és Abrak, ’s a* Telinek moz- 
gatáfa. A y honnan okoíabban tselekefznek 
azok,a’ kik a’ Mén-lóval mértékletefen ^dol
goztatnak : mert a* mozgás minden Állat
nak fzükséges.

6. Alig lehet el-hinni, hogy a’ Ménes
tartás hafznos volna, hanem ha az, min
den gond és Költség nélkül, vagy ollyan 
helyen’ tenyéíztetik, a \  melly a’ jó fajta 
Lovakról el hírefedett. Es fokkal jobb vol
na azon munkálkodni, hogy a’ Gazdák kü
lönbben, kiki magának igyekeznének, ízép, 
egéfséges, és nagy Lovakat nevelni. Ez 
okból hozzattak-bé boldog emlékezetű F- 
M. Theréfia Királyné AíTzonyunk gondos- 
kodáfa által, nem tsak Hazánkba a’ jó fajta 
Mén-lovak: hanem a’ Vármegékre-is oíz- 
tattak.

7. Nagyon’ hibáznak abban a’ mi Gaz
dáink, hogy Hazai Lovaikat megutálván, 
azokat fzüntelen idegen fajtákkal igyekezik 
nemesíteni. Minden Orfzágbéli Lónak van 
valami különös tulajdonsága, mint a’ Ma
gyar L ó, nem-is rút, de igen fris és kön
nyű. Arra kellene hát azt a’ fzorgalmatos- 
sággal vinni, hogy ha a’ más Orfzágbéltek 
fzépségre, és nagyságra meg-elozik is : se- 
rénységre, és tartósságra eleibe ne - hág- 
haílanak.

354 VI. R. A’ B AP.OM‘ TA RÍ.
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A *  M é n e s e k r ő l 351

„ A’ Ménefek’ Legeltetéfe módja há
rom-télé. Az első az, midőn’ a’ Lovak min
den Gondviselés nélkül Télben, Nyárban, 
Éjjel és Nappal az Eg alatt legelnek; és 
femmi más Eledelt nem kapnak: hanem a* 
mit a’ hóid önként terem , és a’hó alól kör
meikkel ki-kapálhatnak. Ez neveztetik S \ i-  

laj •> vagy Tatár M énesnek a * Tatárokról, 
a’ kik a’ le-írt módon’ legeltetik Ménesei
ket. A’ máfodik az, mikor a’ Barom tsak 
nyári napokon’ legel kívül, Ejtfzakára pe
dig , és Télre Iííállckha ízoríttatik , és 
N yári-M énesrttk  neveztetik.

A’ Harmadik az, midőn a* Ménes nyá
ri napokon’ mind éjtízaka, mind nappal 
kívül legel, hanem Télben Szállásokra haj- 
tatik. Ezt nevezhetjük H a \ a i,  vagy K ö zö n 
séges M é n esn ek , minthogy a’ mi MéneHeinlc 
«zen aJ Mbon állának.

A. §. 144

„ Tatár-Méneseket Ruííiábari, és Né
met-Orfzágban-is lehet ma-is találni, de 
leg-inkább Nagy-Tatár-Orfzágban közönsé
gesek azok, és 30,000 ’s több Lovakból-is 
állanak. A’ Tatárok népetlen nagy Pusztá
kat bírván, Barmaikkal helyből*helybe ván
dorolnak, és arról jngyen lem gondolkozz

2  4
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nak (kevefeket ki-vévén, a’ kik már ma 
okosodni láttatnak) hogy Télre Szénát gyűj
tsenek. (Népes Orlzágokba ezt lehetetlen 
volna bé-vinni, és nem liinném, hogy Ma
gyar - Orízághan a’ leg-nagyobb Puízta-is 
tsak iooo. Lovat-is el-bírna Télben tartani.) 
Kevefebbel mindazáltal lehetne próbát ten
ni azokon a’ helyeken, a’ hol Vadas-ker
tek vágynak. A’ ki. ezt bé-akarja hozni:
ezekre vígyázzék:

■ /

1. Soha ollyan helyen’ , a’ hol közel 
Folyóvíz nintsen, Tatár-méneít nem lehet 
hafznofan állítani: mert ebben a’ Barmok 
a’ Terméfzetnek hagyatván, akkor mennek 
innya, ’s feredni, a’ mikor magoknak tét- 
fzik.

2. A’ Színekre, a’ hová a’ Lovak a’Fér- 
meteg’ idején félre vonhafsák magokat, el
kerülhetetlen fzükség van.

3. A’ Mén - lovakat egyfzerre kell a’ 
Ménesbe erefzteni: mert külömben a’ régiek 
az ujj Mént el - verik , és marják a’ Kan* 
tzáktól. Sót jó volna őket, minekelotte a’ 
Ménesbe botsátratnak , mállókban tartani 
eg’yiitt, 5—5. Hétig, hogy öfzve-barátkoz- 
zanak eg’ymáfsal.

5. Négy - öt EfztendÖ alatt a’ Tatár- 
Ménesben, a ’ leg-erófebb Mén-lovak-is 
meg-fogyaikoznak. Mellyre nézve ha a’ Csi-

156  IV. R. AJ B a r o m - t a r t .
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A’ M é n e s e k r ő l . 357

kokból (a* melly mindég jobb a’ Nemes- 
fajtának tenyéfzcetésére) nem lehet alkal- 
matofokat válogatni: nagy KŐltségenn - is 
meg-kell azokat fzerzeni, a’ mellyek tellek’ 
nagyságára, és Erkóltsbkre nézve, a’ Kan- 
tzákhoz leg-inkább közelítenek.

6. A’ Meddő, és terméketlen Kanrzá- 
kat, és idétlen, formátalan, vagy hibás Csi
kókat minden efztendoben ki kelletik mu- 
íirálni. Sőt az ollyakat-is a’ mellyek vagy 
fzorökre, vagy formájokra nézve nem ütöt
tek az Apjokra ’s Anyjokra* Az illyenek- 
meg-fzenyvedéfekbol fzármazik az El-fajúlás 
iiról-fira.

7. Ha a’ Monyás - Cs kokból két Ffz- 
íendo alatt, fém mi különofséget ki-nem-néz- 
hetni: nem kell tenyéfztetni.

8. A* Tatár - ménesnek mind hafznai , 
mind hibáji vágynak. Hafzon az, hogy az 
itt nevekedett Lovak közt, igen ritka porté
ka, hibás kormüeket találni. Ellenben ak 
lílállóban neveltettek többnyire roíTz kör- 
miiek.

9. A’ Levegő - égnek vifzontagságair, 
ha Csikó korokban ki-állhrrják: igen erős, 
és tartós terméfzetüek lefznek. De ez rit

kább ízerentse, mint gyakor: mert fém a’ 
hágatásnak, fém az ellésnek nem lévén meg
határozott ideje: aT kegyetlen téli időben cl

Z 3
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lett Csikók ritkán maradnak-meg. (A ’ Sibé» 
riai Tatárokról tudjuk, hogy Gyerm keiket 
eg’ymás után hóban , és meleg vízben ferde
tik, legalább minden Héten5 eg’yfzer egéfz 
24—25. efztendos korokig. A’ kik ezt a’ ke
gyetlenséget ki-állják: Vas- terméfzetű Em
berek. De ez ritka , és a’ Népetlenség* 
okát főképpen ebben a’ ferefztésben hely- 
heztetik a5 Politikufok.)

10. Minthogy a* téli Eledelről a’ Gaz
dának nem fziikséges gondoskodni: a’ Költ
ség igen csekély.

* %
11. Ellenben a’ hibák ezek. Ifzonyá 

nagy helyet kíván az illyenMénes, á5 melly- 
nek más módon fok helyen’ jobb hafznát 
lehetne venni. Minthogy a’ Lovak igen va
dak , rajrok fegíteni lehetetlen. Melly miatt 
a5 Kár gyakorta nagy. A’ Kantzák kÖzzül 
fok van ollyan terméfzetír, hogy az a* tava
lyi Csikaját-is fzoptatja. Melly miatt maga- 
is el-foványodik; a’ fajzat-is, a’ mellyel ak
kor terhes, erotelen fog-lenni. „

$• US..

„ Ezt az egéfzlen Szilaj, vagy Tatár- 
Méneíl lehet mérsékelni, és Fél-fzilaj* Mé
nesnek tsinálni. A’ melly az egéfzlen Szi- 
laj-Méneíltöl ezekben fog kiilönibozni.

§58 IV. R. A’ B a r o m - t a r t .
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A’ M é n e s e k r ő l . 359
1. A’ Mén - Lovak ollyankor erefzret- 

Kek tsak a’ Ménesbe, mikor annak ideje 
van, az az Márciusban, hogy az Ellés , a* 
| övq Februariusra efsék, minthogy a’ Kan- 
cza (az Elö-hasú, és roíTziil tápiáltakat ki- 
vévén) rendszerint n .  Holnapokig hordoz
za terhét. Minden ao. ,Kantza mellé, eg’y 
Monyas rendeltetik. És ollyan Lovak íze* 
detnek együvé, a’ mellyek íüvefek.

2. Az illyen Ménes ÖíTzel állíttatik-fel, 
mikor már kevés fü van, hogy a’ Kantzák 
eledelt keresni tanuljanak. Kivált eg’y ol
lyan tanult vén Kantzára van fzükség, a’ 
melly a’ helyet esmervén , Kolompjával az 
egéfz Ménéit mindenüvé el-vezefle.

A Minden 10Q. Lónak eg’y Számadó
ba, és két CsikóíTa rendeltetik. Az Ellés’ 
Idején tobb-is. A’ Számadónak meg-nem- 
engedtetik , hogy maga fzámára Lovakat te- 
nyéfzrefsék; hanem bizonyos fizetésért fzol- 
gál, és azért a’ Jutalomért, a’ mellyel a’ 
Gazda otet fzorgalmatofságra nógatja. Ha 
ennyi, ’s ennyi fzép Csikót nevelíz, ennyi 
ajándékot fogfz-kapni.

4. Télre Szénát, és Szalmát kell-rakar- 
n i , a’ mellyböl, ha a’ Hó nagy; Eledelt 
kapjanak a’ Lovak. A’ Zab el-maradhat egéfz- 
len. Arra-is vigyázzunk, hogy a’ Ménesnek 
vize legyék. Nyárban és Télben friss víz
zel kell azt itatni. Télben meg fagy a’ víz,

Z 4

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ha foká kivel áll, Nyárban meg-melegfzik, 
és a’ ízomjúságot nem enyhíti. Ha a’ Lovak 
Kútnál itatnak: a’ vizet el nem kell öntöz
ni: mert Télben meg-fagy, ’s a’ Kantza eh 
esvén, el*vetéli.

5. A’ Mén-ló eg’ymás után 8— 14. nap- 
nál nem hagyatik a’ Ménesben, hanem lilái- 
lóban erősíttetik ugyan annyi ideig. A’ mi
kor ú*jra a’ Ménesbe botsáttatik, és ugyan 
annyi ideig hág* Es így minteg’y Junius 
elein’ leg-fellyebb, a’ Ménesből végképpen 
külön fzakafztarik. A’ Báró Podmanyitz- 
ky Uraság illyen Fél - Szilaj - Méneíl te-? 
nvéfztet. „

%6 o  IV. R. AJ B a r o m - t a r t .

B. §. 14&

„ N yári-M énesnek  azt neveztük §. 143. 
a9 melly tsak a’ nyári Napokon’ legel kívül, 
Éjjel pedig, és egéfz Télen Jílálókban tar- 
tatik. Itt látni való hogy a’ Barom többet 
lakik Kiállóban , mint kivel. Mellyre nézve 
itt az mállókra tefzünk némelly jegyzéfeket 
annyival-is inkább, hogy a’ kivel való Le
geltetés, itt-is azon a’ lábon’ áll, a’ mel
lyen a’ két első. 1

1. A’ Mén-lovak, a’ hágás’ idején kí
vül, nem tsak az mállókban, de a’ Lege- 
lonn-is, külön vágynak a’ Kantzáktól.
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A’ M é n e s e k r ő l

2. A’ Kantzák az Iftállókhól napjában 
háromfzor-négyfzer ki-botsáttatnak, hogy 
terfzéfek fzerint ihafíanak , és tzikázhaífa* 
nak. A’ Lovaknak az a’ kutya fzokálok lé* 
vén, hogy mentol fzorofabp az lílálló aj
taja: annál inkább eg’yízerre akarnak ki
menni: az ajtóknak két felőröl, és kétfelé 
nyílóknak fzükség lenni, kulomben fok Csi
kót el-nyomorítanak eg’ymásban a’ tolako
dással. E’ miatt leg-több Kantza el-fzokott 
vetélni: noha az akkor-is meg*efik, ha a5 
hafasLó fri$s hó-vizet talál innya. Jobb vól- 
na ha ezek Mállók tsak olíyan Szénázó- 
fzínek volnának, mint a’ miilyeneket §. 128. 
le» írtunk.

3. (A ’ rendes Mállókban eg’y Lónak
4. láb fzélefséget engedtünk §. 12«» De mi
vel itt minden Kantzának a’ Csikajávai együtt 
kell lenni: hat láb fzélefséget fzükség eg’y- 
eg’y Lóra hagyni. Vagy ha e’ nem telik : 
leg-alább az ellö-félben levő Kantzáknak más 
helyet kelletik rendelni, a’ hol Csikajávai 
mind addig maradjék, míg a’ Mezőre me
het. Nyóltz nap múlva az Ellés után ki-Ie- 
het botsátani.)

4- (A ’ Széna rátsok a’ mi Mállóinkban 
éppen nem jól vágynak fel-függefztye. U- 
gyan-is azoknak a’ Padlás felé való Oldalok 
távolabb állván a’ faltól, mint az allyjok, 
a9 Szénát, Széna perjét a’ Lévák’ fzemébe, 
és Nyakába hullatják. Jobb volna hát azokat
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farkakra tsinálni, úgy hogy le-lehetne erefz- 
teni, mint a’ Méfzárfzék ajtaját, mikor fzé- 
nát akarunk k ö z z é  tenni, és úgy alkalmaz
tatni, hogy az allyjaik ki-felé állanának a9 
Faltól, felső réfzek pedig egéfzlen a1 fal
nak feküdne. Nem törnék úgy hátra a* 
Ló-nyaka.)

g. (A ’ Kantzákkal egéfz Télen* míg a2 
elléshez közel nincsenek , lehetne mértéklete- 
fen dolgoztatni : mert a* mértékletes moz
gás a’ Terhes* aíTzonyoknak fém árt, sőt 
ha fznál.

6. ( A’ Fél-fzilaj Ménesjgen fok bajjal 
és költséggel jár , úgy hogy belőle hafznot 
reményleni lehetetlen. Ugyan-is Ejtfzakára 
eg’y Ménesnek elegendő Zóld-füvet minden 
nap kafzálratni, és bé-hordatni, fokban ke
rül. Más az, hogy a* Tsikók igen gyengén 
neveltetnek, *s a* Levegő-változásihoz nem 
^oktatván, tartatlan Lovakká léíznek.

C. §. 147*

A 9 H á x cá , vagy Közönséges M énesek  
abban külombóznek a’ leg közelebb valótól, 
hogy ezek egéfz Nyáron, és OfzÖn kívül 
legelnek. Télre kelvén pedig az idő , Szál
lásokban*, és Színekben fzénáztatnak. Ezek 
annyival jobbak, hogy igen nagy helyeket 
nem kívánnak. A* hideghez úgy hozzá fzok-
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A ’ M é n e s e k r ő l .

tatnak tsnk nem mint, a’ Tatár-ménesbéíi 
Lovak. Téli Takarmányról-is lehet rájok 
nézve, illendő módon fzorgalmatoskodni. 
Javításokra nézve azokon’ kivel, a’ mellye- 
ket már vagy eg’yik , vagy máíik Ménes
nemében elolvadtuk, ezeket jegyezzük-meg.

1. (A ’ Hó tetejére teríteni a’ Szénát , 
mint a’ Gulyákkal is tselekefznek Al-főldi 
Gazdáink, vefztegetés-is, a’ Lovaknak-is 
ártalmas. Ugyan-is a’ földről foha a’ Barom 
az el-fzórott eledelt úgy fel nem fzedheti, 
mint a’ Jáfzolból, vagy Ráfsból. A’ rovi- 
debb nyakú Lovak, kivált a’ Tsikók, hogy 
a’ Szénát el-érhefsék, eg’yik lábokat előre
vetni meg-tanúlják, a’ mellyet ofztán a’ Ve
vők hibának magyarázván, kevefebbet ad
nak érettek),

2. A’ Szénát nagy Gazdaság vólna Szak
mával Szetskának vágni, ’s kevéfsé meg-áz- 
tatva eledelre fordítani. Az A^glusok min
den heverő Marhájikat ezzel teleltetik, még 
a’ Tsikókatis* 3

3. A’ Tsikókat eg’yfzerre el-kellene 6 , 
hólnapos korokban a’ TsetstÖl válafztani, 
és nem apródonként: mert ezzel a’ Tsikó 
tsak az Anyja után való esdeklésre fzoktat- 
tátik. Az el-válafztás könnyebb úgy , ha a’ 
Tsikók annyira vitetnek, hogy az Anyjokat 
nem tsak nem látják, de nyerítéseket feni hall
ják , annyival inkább fzagát nem érzik. A?
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Szállásoknak tágasaknak kellene lenni, hogy 
a’ Tsikók furoshassanak. (Nem kell félni, 
hogy a’ fzabad helyen’ magokat a’ futosás- 
sál meg sértik, sót inkább ez által k<pnak 
erősebb teilet. Miért hogy a’ Parafzt Gyer
mekek kozott ingyen fém lehet annyi tsű- 
tsos-hátút, kajma-lábút, ’s egyéb Tsonka- 
bénnákat találni, mint a’ kényefen gyón- 
gyölgetett Úri Gyermekek közt? Mert fza- 
badon futosnak, és mozognak. Ez mind az 
Okos, n\ind az Oktalan - állatokra nézve 
eg’yformán hafznos. Annak már 12. Efzten- 
deje, miólta én rsak lors-lábú Tzigány-gyer- 
mek után lefelkedem, és eg’yet fém látok).

4. A’ három efztendos Tsikókat már 
Kiállókra kellene fogni, hogy fzelídülni ta
nulnának apródonként. ( Magam tapafztal- 
tam, melly fok fzép Tsikó el-romlik, és 
meg-sérül azzal, mikor a’ Ménesből pány- 
va kötelékkel ki-fogatik, ’s még több , mi
kor bé-fogatik. Sok Uraságok nem-is Örö
meit vefznek MénefekbÖl Tsíkókat azon’ 
okból , hogy a’ Tanítás’ idején’, Kotsir , 
Embert, és magokat Öfzve-tÖrik. Az Kiálló 
ezt az ártalmas Szilajságot le-vet kezné ad
dig, míg a’ Tsikó 6—7. efztendos lenne , 
’s alkalmatos a’ bé-fogásra tokéletefen).

§. 148.

,, Az eiŐÍ-fzámlált Ménefeken kívül , 
van még eg’y mód a’ Lovak’ tenyéfzterésé-

3 6 4  I V .  R .  A ’ B a r o m - tart1,
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A’ M é n e s e k r ő l ,

re. Melly fzerint a’ Lovak nem Ménefekben 
Idvül 7 hanem különösen minden Mezei-gaz- 
<da által, főképpen a’ maga fz íkségére Ittál - 
lókban neveltetnek. Ezt nevezhetjük Szelíd* 

Tény é lte té s n e k  (Equatium Familiare).

A’ telol kételkedni fém lehet, hogy az 
Hlyen Tenyéfztetés a’ Közönségnek leg-hafz* 
nofabb ne legyék: mert ez által mindenik 
Mezei-gazda jó Lovat nevelhet magának. 
Leg-első lehet ;minden Szelíd - Tényéízteté- 
sek kozott az Ehoráczi Tenyéfztetés Angliá
ban, a’ hol mindenik Mezei-ember, Nemes 
fajta Lovat nevel, a’ melly egéíz Európá
ba fzéllyd hordatik. Második a’ Normán- 
diai Frahtzia - Orfzágban. Harmadik a’ Hol- 
sárziai, a’ kiknek Lovaikat Vasas katonaság 
alá minden Udvarok vásárolják, Illyeh volt 
néha napján Erdélyben-is, Vvgy még moll
is van. Ennek a’ S/elíd-Tenyéfztetésnek be
hozására ezek kívántainak meg :

1. Hogy a’ Lakosoknak különös hajlan
dóságok legyék fzép Lovat nevelni, meg
tudják annak minémüségeit, fajtáját külom- 
boztetni. A’ Magyarokat az egéfz Világ tud
ja, hogy a’ fzép Lovat felette fzeretik mind 
ezóráig-is: (mert az Elejinkrol tud;uk,hogy  
gyalog nem-is tudtak járni? Szép-Apájink 
pedig Királyt-is nyeregből válafztottak ). 2

2. Meg-kívántatik, hogy jó , és elegen* 
do Legelők legyenek a’ Kerületben , a* meL
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JyekrŐl téli és nyári Eledelt takarhafsék 
Gazda magának. Ez-is Iti-telik tolunk.

3. Hogy egéfséges , és tágas Iflállók le
gyenek kélzen’. Ezt már a’ Magyar Parafzt- 
tol tsak nem hafzontalan kívánjuk: mert 
maga ás olly nyomorult Viskóban lakik 9 
hogy két - rét kell magát gyűrni, ha abba 
hé akar bújni. Ha az említett Fel tételek koz- 
zül tsak eg’yik hibázik-is: foha a> Parafzrok 
a* Szelíd - Tenyéíztetéshez nem fognak. 
Mellyre nézve ez a’ Fejedelmet, és ay ¥< 1- 
des-Uraságot nézi egyeneferi. Ezek menje
nek jó példával elöl: reményiem a’ Köz
nép , ha haíznát látja, neki fog fanyalod
ni. é6

§. 149*

„ A* Szelíd-Tény éfztetés ezekből fog 
áliani: 1

1, Minek-elotte valanielly FŐldes-Ura- 
«ág a’ Tenyéfzretéshez fogna: kereífe-fel 
fzorgalmatofan, hogy a’ Hazában mitsoda 
fajta Lovak teremnek, és ha a* Hazai Kan- 
tzákkal el-lehet a’ fzaporítást kezdeni: kár 
volna Külső -Orfzágiakra költeni Leg-alább 
a> magunkét a’ nevelés által egynéhány Efz- 
tendök alatt oda vihetnénk , hogy jó fajtákat 
nem kéntelenítretnénk bé-hozni. (A* tapafz- 
talás bizonyítja, hogy Hazai-Lovaink, koz-
zül íz ép Lovakat lehetne Csegén , és Újjvá-

J66 IV. R. A’ B AROM-TAHti
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A* Mé n e s e k r ő í .

fáson, ’$ másutt Öfzve-fzedni). A’ Magyar 
Lovak a’ Scythiai ,Lovaknak maradéki, a* 
mellyeket a’ régi írók nagyon dírsérnefc 
arról, hogy könnyen tanulnak, serények, 
és tartósok. Már na a3 4 5 Torzsok nemei: bi- 
zonyofan a’ Tsemeték-is ollyak leíznek , 
ha körülöttok gondoskodunk, Js ha azt a* 
bal-vélekedést le-vetkezzük, hogy Kotsiba 
a5 Nápolyi,Nyereg alá a’ Spanyol, és An- 
glus Lovak jobbak a’mijénknél. Már azt nem 
mondom, hogy el nem kelne nálunk, ha 
Mén lovakat másunnan hoznánk-bé. De ko
ránt fém Angliából, és Spanyol-Orfzág- 
ból. A ’ Tatárok Lovai c g 'y  eredetűek a* 
mijénkkel. Ezek kÖzzíil kell hát Ménlova
kat vásárolni.

2. A’ Mezei - Gazdákat különösen kell 
arra taníttatni: miképpen bánjanak a’ Lo
vakkal , és micsoda módon neveljék a* fzép 
Tsikókar.

3. (A 1 Királyi-Biztosoknak az Orfzá- 
got fziikség feí-járni, és mindenütt fel -je
gyezni , hol vágynak meg a* §. 148. meg
nevezeti három Fel-tételek, hol találtatnak 
jó féle Kanrzák , és hogy hová kellene Mén
lovakat bé-vinni) >

«
4. Inkább magok a’ Gazdák , vagy Fa

luk tartanának Mén-lovakat, mint a’ Feje
delemtől várnák azoknak fzéllyel-küldése- 
k e t, és fzerzéseket. A’ Királyi Lovak mel-

36/
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lett fzolgáló Ló mefterek , és Kotsisok na
gyon reá-tartják magokat, és a’ Parafzt nem 
örömeit mulat el 3—4. nyári napot a’ Há~ 
gaiás után való járáflal. De ha a’ Parafzt- 
gazdák, vagy Faluk tartanak Mén-lovakat 
minden módon azon fognak lenni, hogy 
mentol több Kantzákat hágalTanak Ménjeik
kel : mert annál többet fizetnek érettek. 
( Német-Orfzágban már ez fok helyen meg 
van. A’ Mén-lónak BirtokofTa így hágatja a’ 
Kantzákat. Első nap meg - hágaija eg’y- 
fzer eftve felé, és másodfzor más nap reg
gel ; és kap érette eg’y véka Zabot, és ezen 
kívül a’ Mén - ló fzámára eg’y portzió 
Szetskát, és Szénát, ’s magának - is a’ 
Tselédtkkel eg’yütt enni innya adnak. Ha 
a’ Kantza a’ Tsikót el nem kapta : és más- 
fzor kell hágarni: ismét annyit kell neki fi
zetni, mint elófzör. Ha a’ Kantza m eg-el
lik : eg’y Tallér borra valót fzokás adni. Más
utt a' fzokás is más, és minden Hágatásért 
g. garaíl kell fizetni. De az elébb említett 
rendtartás jobb: mert a’ Birtokos igyekezik 
jó , és fzaporíró Mén-lovat tartani , hogy 
minden Tsikóért eg’y Tallért kaphafsék).

598  IV. R. A‘; B a r o m - t a r t ,

Midón 1771. B. e. F. M. Theréíia , 
Carinthiában a’ Szelíd - Tenyéfztetést fel- 
akarta állítani: minden különös Gazdának, 
a’ ki Ménlovat venne, fele árrát meg-fizet
te a’ Ménlónak, és azonkível abrakra min
den EfzrendÖben 30. Forintot Négy Efzten- 
áeig eg’y Parafzt fém jelentette magát, hogy

Ő Menlovat
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iV M é n e s e k r ő l . 3* $

Ő Mén-lovat vett, és fizetrefsék-ki fele árra. 
De négy EfztendÖ múlva annyin vettek Mén- 
lovakat, hogy lehetetlen volt mindeniknek 
eleget tenni. Már 1777. elég volt, és Örö
meit vették a’ 50. RÚ Abrak-pénzt-is, és in
gyen fém kívánták a' TsÖdörnek féle árrát 
meg-fizettetni. Moít már Abrak-pénzt lém 
fizet nekik íenki: mégis igen fok Gazda 
kereskedik Ménlova’ termékenységével.

4. A’ Biztosok igyekezzenek a’ Mezei- 
Gazdáknak efzekre adni , hogy a" Szelíd-te- 
nyéfztetés igen hafznos Gazdaság : de ne eról- 
tefsék. Azt kell nekik meg mutatni, hogy 
Ók a’ magok Lovaiknak fzabados Urai, és 
azokat annak adhatják, a’ ki legjobban meg
fizet érettek. ( Ha eg'yfzer látják hogy őket 
a’ Lo-nevelésért nagyobb porrzioval nem ter
helik , és Tsikójokmk nints meg-fzabva az 
árrok: majd fzebb , és jobb Tsikókar igye
keznek a’ Vásárra vinni). Mikor a’ Spanjól 
Parafzt meg - hallotta , hogy Kertében való 
Narants-fájáról eg’y séráiló Fö-tanársos gyü- 
móltsöt kívánt fzakafzt tn i: nagy jajgatáíTal 
neki vitte a’ fának a’ fejfzét, és ki-vágta 
mérgében, hogy már majd attól is portziót 
kívánnak tőle ). Ama’ híres Frantzia-Fö-Ta- 
nátsos Colbert a* Tenyéfztetésnek eJö-moz- 
dítására azt nyerte ki XIV. Lajos Királytól, 
hogy i . L ó  - vásár engedtessék mind 
azoknak a* Helységeknek, a’ melSyek Tsi- 
kőt nevelnek. 2. A’ K. Biztosok el-men;e- 
nek a’ Vásárra, és ha valaki meg-alkuífza

Á á
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a’ Tsikót 60. FI. ok adjanak érette 70. fo
rintot. 3. Annak a* Parafztnak, a’ mellyik 
leg-fzebb Tsikót vifz ePadni: jutalomul adas- 
sék.400. frantzia Livra. Praelectiones Clar. 
Lúd. Mitterpacher ad Elem. R ei Ruft. Tom,
II. §§. 346. 347. in M Scto .

IJo IV. R. A’ B. t a r t . És M én.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



V. R É  S ’L.
f .

S z a r v a s -  M a r h á r ó l ,

§• 150.

S z a r v a s - m a r h a  nevezet alatt 
szokták a’ Gazdák az Ökröt, Bikát, és Te
henet érteni, és idejekre nézve négy Rend
re ofztani. A* leg-gyengébbeket közönsége
ién Borjúnak , a’ melly újjra kétféle , ÜfzÖ, 
vagy Bika-borjú, a* nagyobbakat Tinónak , 
a* bé-fogni valókat Tuloknak, és â  meg-vé- 
nülteketközónségefen heverő Marhának, vagy 
ha Méfzárfzékre rendeltettek : GŐbölynek 
nevezik. Hogy a’ (gazdaságnak ezen neveze
tes réfzét annál jobb renddel elol-adhaíTuk: 
három Ofztalyokat fogunk tsinálni, úgy 
hogy az elsőben az Ökörről, a’ másodikban

Á a  2
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a5 Tehénről, és a’ harmadikban á’ Borjak
ról fogunk fzóllani.

L SZAKASZ.
Az Ökörről .

§• *5 lé

A Z úgy nevetett Szarvas-marháknak va
lóságos Apja, az Erdeji, vagy Vad - bika 
( Urus) a’ mellyet á’ Litvániai Fenyvefekben 
ma-is lehet találni. §. 104. A’ Vad-bika na
gyobb a’ mi Ízelíd Bikájinknál fokkal: mert 
az 10. láb hoíTzúságra <} és 6. magafságra 
meg-fzokott nőni. Melly ízerint az Elefánr, 
Orr-fzarvas (Rhinoceros) és Tengeri-ló (Hip
popotamos) után ltg-nagyohb minden négy
lábú Állatok közt. Moítan-is találtató külom- 
bozó fajtájiból tévén félt tér, azt mondhat
juk, hogy az Ökörnek fzülctett Hazája az 
Égnek mértékletes abronrsa: mert moft-is 
tsak az alatt tenyéfzik fzilaj állapotban.

Mint minden fii-evő Állatok , úgy a’ 
Szarvas - Marha-is inkább félénk, mint lzilaj 
Állat. Az Árnérikai Vad - bika el-fzalad ha 
Embert lát, és kutya-ugatást hall. Azonban 
ha fel-ingereltetik : fene diihöfséggel megyen 
az Embernek. Az Alföldi Gulyák körül fok- 
fzor a* Lovas-legenynek-is meg kell iramod-

372 V. R. A’ Sz a r v a s - M a r h.
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A z  Ö k ö r r ő l . 373

ni. Ha a’ Marfia esméretlen öltözetű Embert 
lát: attól meg-ijed, és ebből a’ félénkség
ből fzármazik oí'ztán minden diihofságe.

Kiilömben az Ökör felette ízeííd állat , 
és ha eg’yfzer Járomba fzokott: mindenféle 
vifzontagságokat, és nyomorúságokat bé- 
kefségefen el-tür. Az Iílenntk különös aján
déka az Ökör, az Emberekhez, a’ mint T. 
M itterp a ch er Ur fzóll. Ugyan-is ez nem csak 
minden leg-kiíTebb réfzetskéjével, hanem 
erejével-is íegíti Házi, és Mezei-gazdaságun- 
kar. Az Egyiptombéliek a’ Jól-tévÖ líter.- 
ségnek izisnek képét, Ökör formában adták 
elöl. Ha mi a’ Gazdaságnak EmlékezretÖ-oíz- 
lopot akarnánk állítani: nem tudom, ha az 
Ökörnél lebetne-e többet jelentő Ábrázolást 
válafztani. A’ melly Udvarban az Ólak fzo- 
morúan’ néznek-ki: előre lehet tudni, hogy 
ott nem a’ leg jobb Gazda lakik.

$• *5 *-

A’ Régiek tsupán tsak Ökrökkel mivel- 
ték a*, főidet. Már ma a’ Loyar-is nem. tsak * 
hogy erre a’ végre fordították : de az Ökör
nél alkalmatofabbnak-is tartják fokán. Mi 
mit tartsunk e’ dologról, meg lehet látni az 
í. Dar. §. 29. és 30. és magára a’ Gazdára 
bízzuk a’ meg-válafztást. Mi közönségeién 
mindennek fzabjuka’ Szűrt, vifelje a’ kinek 
teltéhez illik.

A’ Gazdaságra nézve jobb , ha a’ Gaz
da maga nevel Ökröket, mint Vásárban, vő-

A a 3
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ízen. A’ tapafztalás igen azt mutatja, hogy 
tsak vagy a' hibás , vagy a’ roíTz erköltsu 
Ökröket izokták a* Vásárra hajtani. Már akar 
Járomba igyekezzék a> Gazda Marhát ven*, 
n i , akar hizlalni: mindenkor meg-tsalattat- 
hátik a’ leg nagyobb fzemefség mellett-is A* 
hibákat az Ökörben fzintúgy el-tudják az 
Ökréfzek titkolni , mint a5 Ló-ts"ífzárok a5 
Lóban. Az erkölrsót a’ teil alkatásából lehe
tetlen ki nézni. Es hogy hajlandó-e valamel- 
lyik vén Marha a1 meg-hízásra, a’ Vásárban 
nem lehet meg-tudni. KertÖ pedig a’ kár az 
illyen hibázásból, t. f  A’ pénz femmit fém 
uzsorái rajta, és a’ Széna árra-is örökre el- 
véfz. Nagy ízemefség kívántatik hát az 
Ökör-vételre.

§■ 1 5 3 -

Mindénik Gazdának magának kell azt 
tudni, mi végre vásárol Qkröket-Járomba-e, 
vagy hizlalni ? Mindenütt mások hát a’ Vétel
hez meg-kívántató Régulák. Itt a’ Jármos- 

✓ Ökrökre nézve fogunk némelly Jegyzése
ket tenni.

i. Járomba való Ökröket vásárolván, 
annak fzépségére , idejére, éserköltsére kel
letik vigyázni. A’ fzép Ökröt ezekből lehet 
meg-esmerni. Egéfz teile mintegy négy fze- 
geletü. Tagjai izmosok. Szarvai nagyok , 
feketék, erofsek, a’ Kukora , és Kajla fzar- 
vak rútaknak tartatnak. Homloka komor, 
fzéles, és göndör. Fülei fzÖroísek. Szemei

374  V. R. A’ Sz a r v a s - M aris,
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és Ajakai feketék. Orra tzimpája fel-felé haj
ló , és lyukai ki-nyíltak. Nyaka hofízú, és 
zömök. PÖtyÖgoje (Palearia) tágas, és tsak 
nem á’ térdét éri ( A’ Borfod Várniegeiek 
a’ PÖtyögot, Tsiiggnek nevezik). Mellyje 
fzéles, Vállai tsontosok, Oldalai el-nyúlók, 
Tzombjai fzélefsek. Háta egyenes lapos , 
vagy kevéfsé bé-hajló. Lába-ízárai inasok , 
és egyenesek, rövidebbek inkább, mint ho- 
ífzak. Térdei nem gatsosok. Körmei na
gyok. Farka hoíTzu, és fzöros ’s a’ t.

2, A’ telinek fzép alkatásához meg-kí- 
vántatik még a’ fijatalság-is. Ennek Jegyei 
az Ökörre nézve-is a’ fogakban állanak. Az 
Ökörnek az alsó álla-kaptzájában £. fogai 
vágynak, felül pedig nem-is fzokott foha 
nőni. Agyara fints, vagy fzem-foga , mint 
a’ más Barmoknak. Ezen 8- fogak kozzül, 
a’ két középső akkor fzokort ki esni, mikor 
a’ Borjú 10. hólnapos. Mikor már két efz- 
tendos, és Tinónak mondatik , ismét a* két 
középső már ki-is nőtt fogak mellett , két 
felőrül állókat ejti-ki. A’ két ezek után kö
vetkezők két felőrül akkor esnek-ki , mikor 
2l Tinó 3. efztendos. A’ négy efztendos 
Tulkot arról lehet meg-csmerni, ha a’ két 
leg-fzélso fogalois már ki-húllottak. A’ több 
Efztendok’ meg-tudására ugyan azok a’ Jegy
zések fzolgálnak nagyobhára, a’ mellyeket 
a’ Lovak idafségek’ ki-esmérésére felíyebb 
adtunk.

3. Mi nálunk a’ Szőke-ökrök leg*betse- 
sebbek. De vallyon a’ munkára nézve ezeke-

A a 4

A z  Ö k ö r r ő l . 375
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a’leg-jobbak? nem lehet egy altaljában mon
dani. A’ rermélzeti Vad-állapotban találtató 
Erdei-bikák feketék, vagy kormosok, és 
plly erófsek, hogy az Orofzlánnal, és Ti- 
griíTel meg-viaskodnak: A’ Szelíd-bikák-is 
ménről kormofabbak: annál erofebbeknek 
tapafztaltatnak lenni. A’ fejéres fzort min
den Állatokban úgy nézik a’. Terméfzet-vis- 
gálók, mint a' gyengeségnek bizonyos je
lét. itt a’ Gazda, ha az Ökörnek fzorére 
jön a’ dolog, el réved. A’ tapaíztalás azt mu
tatja , hogy az Állat annál erofebb , mentól 
közelébb van terméfzeti állapotához. A’ 
mint mondánk az Erdei Bika fekete, vagy 
kormos. Es így a’ fzelíd Ökrök közris a’ 
volna a’ leg-eröfebb, a’ mellyik Jeg-barnább. 
De a5 Magyar Béresek ezt a’ ízínt nem íze- 
rétik, tsi nálják Apját, Anyját, ütik, verik, 
és igen roífzuf vilelik gondját: mert az Ő 
fzemek előtt luífának terfzik. A* fejér Ökör 
pedig bizonyos hogy gyenge. Es így a’ Gaz
da, vagy Ts elődjeit fzedje jól ránrzba, vagy 
ha ez nem lehet: leg-alább a’ fetét hamúfzín 
Ökröket válaífza inkább, mint a’ ízemnek 
tetfzo igen fzokéket.

4. A’ Szarvakra nézve éppen ez a’ baja 
a’ Gazdának , a’ mi a’ fzorre nézve volt. A’ 
Magyar Béres azt az Ökröt gyöngyolgeti, 
a’ mellyiknek leg-nagyobb, és fejérebb fzar- 
vai vágynak. A’ Moldvai Ökröket mindnyá
jan tudjuk, hogy igen erófsek , zömokek, 
és vaíiagok, Szarvokra nézve pedig kuko
rák. A’ Kukora Ökröt fzintúgy üti, veri a'

V
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Tseléd. Es így ha erotelenebb , ’s húsatla- 
nabb-is: neki igen drága pénzen mindég 
jpagy'fzarvú Ökröket kéntelen a’Gazda ven
ni A’ nagy fzarvakat igen úgy lehet nézni, 
mint á’ búja fáknak ágait. A’ Sárdíniai Szar
vas marháknak ifzonyú nagy fzarvaik vágy
nak, még-is leg-nyomorúítabbak mind ere- 
jekre , mind hafznokra nézve egéfz Euró« 
pában.

5. A’ Vevésben azt-is meg kell a’ Gaz
dának tekinteni, ha az QkÖr tanúlható-e , 
fzelíd e ? a’ fzilaj Ökörtől jobban lehet félni, 
mint a* fzilaj Lótól: mert ez tsak rúg: de 
az Ökör öklel, és tapos-is, a’ mellett hogy 
igen nagy erővel fzokoct rúgni.

§• i 5 4 -.

A’ mi embereink nem Örömeit fzénáz- 
zák a’ heverő Marhát az alatt a’ reménység 
alatt, hogy az majd annál jobban meg erő
södvén , meg-novén, tovább győzi a’ Mun
kát, ha későbben fogatik dologra. Ez az oka 
annak, ,hogy M. Orfzá^ban a’ hol tsak nem 
egéíz Angliáig a’ leg-nagyobb teftü Ökrök 
teremnek , a’ Parafztok Ökrei tsiribirik , és 
erotelenek. Mikor a’ Gazda bé-akarja Ökreit 
fogni: előre gondolja meg azt-is, hogy azok
nak nem tsak erejekre van neki fzüksége, 
hanem még akkor-is pénzt vár belŐlok, mi
kor azok a’ Járomból ki-vénülnek. Ha az 
Ökröt idején bé-fogjuk: a’ nevekedésben 
meg gátoljuk, és íoha feni fognak annyir
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érette adni, mint ha meg-engedtük volna 
nőni. Más az, hogy hamar-it el-kopnak.

L eg-alkalmatofabb idő hát az Ökrök’ 
bé-fogáfokra a’ négy Efztendő. De akkor- 
is ha kárt nem akarunk vallani: eT követ- 
kezendokre vigyázni el-ne-mulaíTuk.

í. Mikor a’ Tulkot bé-akarjuk fogni: 
a’ híves napokat válaíTzuk a’ betanításra. A* 
nagy meleg, a’ fájdalommal, nagyon meg«* 
likkafzrja azt.

2. Soha két fijatal és tanúlarlan Tulkot 
eg’ymás mellé ne jármozzunk, hanem egyik 
mindég ki-tanúlt Ökör legyék, a’ mellytól 
a’ próbálatlan Tulok tanúlhafsék menni, és. 
vonni.

3. Az Ökör igen könnyen tanuló Mar* 
ha lévén, tsak a' ízóhoz fzoktaíTuk, és 
nem az Odorhoz.

4. Míg bé - tanulnak, tsak üres fzekér- 
ben, és könnyű teher alatt jártaíTuk, hogy 
a’ munkától el-netsömöroljenek. A* munka 
után’ , a’ jutalmat-is ki-adjuk, hogy az , 
mint eg’y Öfzton legyék arra, hogy a’ nya
kát Önként vigye a’ Té’sla alá. Lásd. az I. 
Darab. §/31.

5. Mentol kcvefebb ideig húzza az Ö- 
kor a’ Jármot: annál puhább és gyengébb 
teftű, és annál hamarább-is meg-hízván, jó 
ízű húsáért betses. Eckhart Uram azt java- 
folja azoknak, a’ kik jó, és levés - ízű 
Marha-húsra akarnak fzerttenni, hogy leg-fel- 
lyebb, négy EfztendÖnél tovább Járomban 
pe tsigázzák az Ökröket: mert azután igen
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fok Szénát meg- eméfztenek, míg tsak vâ  
lamennyire-is fehpendíiínek, még. feni leífz 
húsok leves, és jó ízű.

§• 1 5 5 -

A’ Jármos-Ökrókkel való bánáft a’ dol
gozás idején, a’ 31. §. röviden elő - adtuk, 
Mellyre nézve, itt a’ marad hátra, hogy 
azoknak rendfzerint való Eledeleket elő
adjuk. A’ Járomból ki - düllott Ökröknek 
hizlaláfokat a’ következendő Szakafzra ha-. 
Safztván.

A’ mi Béreffeink a’ munka után’ nyári 
napokban Páílokra hajtják Ökreiket , és 
egéfz Éjjel kivel kolompozratják. Ha a’ Páft 
a1 Háztól nem meíTze volna, ’s az éhező 
Marha az Eledelhez könnyebben jutna : a’ 
Nyári - Páílokat dítsérni lehetne. * A’ mi 
Pálijainknak ezek a’ hibáji közönségefen. 1. 
Igen meíTze vágynak a’ Faluktól, úgy hogy 
míg a’ dologban • kifáradott Marha a’ Le
gelőre ki-ér: úgy ehfárad, hogy az Etel 
utánn is reftell járni. 2. Olly Kopárok, mint
hogy mindenféle Marha fzana - ízéit - járja , 
hogy az Ökörnek nints mit harapni. Melly
re nézve egéfz Éjjel kóborol az Eledel után, 
még fém lakik jól. 3. Reggel míg haza ér, 
már ki-fárad , és még-is azon’ fáradtan’ dór 
logra kelletik neki menni. Vagy a’ Legelő-, 
kct fzükség tehát bizonyos réfzekre ofzt- 
ván, a’ Marhával rendfzerint járatni I. Da
rab. §. 97. vagy azt a’ háznál legelni* eb
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vefzett erejének viflza-fzerzésére. Az Ökör 
a’ Szalmát - is meg-rágja, de ha eg’yfzers  ̂
piind dolgozik: attól meg rsaponik. Mellyre 
nézve a’ Szénából többetske réfzt kell neki 
illyenkor adni. A’ fáradt Marhát egéfzlen 
meg-frifftli, és deveniri a’ bor. Mellyre néz
ve annak a’ munka után’ , két-három korty 
bort $dni nem vefztegetés.

II. SZAKASZ.
Az Ökör - hi z l al ásról

383 V .  R. A ’  Sz a r v a s - M a r .

§- i 5 ^

A  Z Ökör-hizlalás eg’y a’ lcg-hafznofabb 
jövedelmet hozó Gazdaságok közzíil. A’ 
Magyaroknál még ez kevéisé, és inkább a’ 
foegyefebb Vármegékben van fzokásban : 
mert az Al-foldon a’ GÓbÖly-tartás gyako
roltadé A’ Goblyökböl igen ritkán látunk 
igazán hízott Ökröket , és meg - elégfzünk 
velek, ha a’ Puíztákon egy kis hull ízed- 
ketnek magokra. Míg M. Orízág illyen né
pes leíTz, mint m oíl: az Ökör-hizlalásból 
fém mi fém leflz. Alig ha nem a’ Kéntelen- 
ség, és í’zoros Határ fogja azt velünk el-hi- 
tetni, hogy ha Pufztájink nem lefznek ; nem 
fsak hogy Marha-hús dolgában Szükséget 
nem látunk: de két annyit-is ki-fogunk aT
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Szomfzédók’ fzámára az Orízágból, jó pénz
ért hajtani. . ,

Bámulja az Ember az Angluíl , mi- 
tsoda bálvány Ökröket tud a5 háznál meg
hizlalni. Arthur Young Uram , Bartontól ? 
Long - Suttonig való Utazásában Tom. 111. 
pag. 2$6; azt írja: „Sok Puízta Arendálok 

már ŐíTzel bé-fzedik az Ökröket, egéfz 
„ Télen’ ÍZdlmázzák, Nyárban Legelőkre 
,, hajtják és végtére, mikor már azok igen 
„ nagyok , Szénát, és Ölaj-pogátsát adnak 

nekik, (erről alább fogok izóllani.)
„ A’ V a liét Uram Ökrei rendizerint 

120. követ nyomnak (minden ko 14. fon- 
„ tot tefzen) mikor a’ nyári Legelőkről 
,, bé-kerütnek — 1763-ban eg yet ollyat vá- 
,, gátőrt-lef, a’ melly 146. Követ nyomott. 
„ V allet Ür ezt az Ökröt le - fellelte, és 
,, azt inondja, hogy,enn,él nagyobb Ökröt 
„ fenki feni látott Angliában. — De még 

nagyobb volt az ennél, a’ mellyet 1692. 
„ le vágtak N em byhen és 255. Kőnél, (itt-is 
„ minden kö 14. font) valamivel fellyebb 
„ nyomott — Tsak a’ bori 21., a’ Fagyűja 

30., és a’ feje 6. Kö volt. “

■ . §• 157-

A J SUésicii H azafiját Társaságnak G a 37 
dagsdghéli T u d ó n  áfái f\erin t Tom. I. *773, 
-pag. 167- 175. és »81. az egéfz Ökör-hizla
lás , ezen az öt Tzikelyeken áll, mint ofz- 
topokon’.

Az  Ö k ö r - h i z l a l á s . 381

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



I. Visgálja-meg, és vefle-fel a? Gazda , 
hogy leífz-e a’ hizlalásból valóságos hafz- 
ha ? 2. Ollyan Marhákat válaílzék , a’ mel- 
lyek meg-híznak. 3. Tanulja-ki, mitsoda 
tele Eledeltől híznak-meg leg-hamarább, és 
lég-jobban Ökrei. 4. Jól tudja a’ Marhával 
való bánáft a’ hizlalás idejénn. 5. Ne re- 
ítél je a’ Marha korul az apolgatáft, és gon- 
doskodáít. \

§. 158.

I.
Á’ gondos Gazdának előre fel - kell 

vetni, nem tsak a’ íbvány, és hízott-mar
hának árrát, hanem az Eledelt, és egyéb 
Költségeket - is. Eg y fzóval a’ Költsé
get a’ reménylhero Jövedelemmel igaz 
fontra verni. Annyival fzükségefebb ezt a’ 
Magyar - Gazdáknak gondolóra, és ízám- 
vetésre venni, hogy a’ Pufztákon’ fok 1000. 
Darab Marhák bömbölnek, és a’ bőség 
azoknak árrát meg-kevesíti: külomben Ide
jét, Töke pénzét, Tselédjei’ Fizetését, és 
egyebeket az Előre-való-nem - vígyázásnak 
fel-kellerik áldozni. Azonban nem kell ma
gát fenkin,ek ezen’ Tzikkelyek meg-fonro- 
láfa által a’ Gazdaságról el-retrenni enged
ni. A’ Magyar - Orfzágí hízott Ökrök ko- 
rul-belől, mindenütt hírefek. Tsak a’ BérsI 
Méfzárofok fok 1000. Darabot ki-mérnek 
Efztendo alatt a’ M. Orfzági Ökrökből, és 
nem-is fajnálják annak az árrát jól meg«*
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3BS

adni, tsak egéfséges és kövér legyék. Más 
a z , hogy én magam egynéhány magános 
Gazdákat tudok a’ hegyefebb Várniegékbeni, 
a’ kik minden Pufzta nélkül,^Ólakban, sót 
tsak nem pénzes fzénával, minden eízten- 
doben, régtói fogva egynéhány Darabokat 
©Ily hafzonnal hizlalnak, hogy eg’y Kraj- 
tzárral nem bíró fzegény Legényekből, egy
néhány 1000. Rfl. birtokoíivá lettek.

§• 1 5 9 =

I L

Máfodik, és igen farkalatös Tzikkely^ 
ä* hizlaláíTal való Gazdaságban, a’ Marhá
nak jó meg-válafztáfa. Az illyen Marhák
nak vevésében ezekre vípyázzélc a* Gazda:

1. Egéfséges Marhát vegyék minden
kor: A’ beteg marha mind a’ Költséget, 
mind a’ fáradságot hafzön nélkül el-eméízti. 
A1 beteg Marhák közzé lehet mind azo
kat bátran’ fzámlálni, a’ mellyek hjatal ko
rokban , a’ velek nem gondolás , egéfség- 
télén, és fösvény Legeltetés, és roíTz gond- 
vifelés által a’ növésben meg-akadályoztat- 
ván, fennyevéfzek, éstsikafzok. V allet Uram 
4> azt tartja, hogy a’ nagy tsontá Marha 

leg -jobb hizlalni, és hogy az az Ökör 
i9 foha feni leífz kövér, a’ mellynek teftén5 
„ femmi hely nints , a’ hová a’ kövérség 

magát meg-féfzkelje. Ez a’ hely pedig a3 
ss Tsontok környéke. Erre nézve azt-is hl-

Az Ó k ö r - h x z l á l á s .
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,, fzi, hogy ugyan azon eg’yforma mér- 
„ téknyi Szénából mindég nagyobb a’ ha- 
„ fzon, ha az Ökör nagy tsontú, mint ha 

kitsíny. “

2. A’ Vén-marhát nem egéfzlen hafzon- 
talanság hizlalni: de minthogy foka, és ne
hezen hízik: a’ Költséget nagyon meg-ne- 
veli. A’ Vén - marhának a’ nedvefséget, és 
Kövérséget vivő tsévjei már nagyon Öfzve- 
Vagynak izorúlva, és rajtok a’ ’Sír nem me
het fzéllyel, hanem a’ bor alatt a’ húfon fe
lül , gyűl rakásra. Erről mind meg - lehet 
a’ húít esni érni, ha Vén-marha vólt-e, vagy 
nem: mert mondom a’ Vén-marha hús igen 
leveleden, és a’ fzíne felül vaílag kövér. 
Ennek a’ hízásnak az Anglufok úgy vefzik 
eíejit, hogy a1 Marhának eleinren igen vé
kony 7 könnyű- eméíztÖ, és jó-féle Eledelt 
adnak mindég, a’ melly az egéfz teilet meg- 
fzokta puhítani. Nagyobb hiba az, ha a’ 
Marha már ollyan vén, hogy gyomra az 
Eledelt meg-nem eméfztheti. A5 mi Ökreink
9. 10. efztendős korokban még igen dere- 
kafan meg-híznak, és igen jó ízű húíl ízed
nek magokra. Angliában a’ tehetofebb Em
berek 4 — 5. efzíendos hízott Tulok’ hús
sal élnek. Nem tudom ha Gazdaság vólna-e 
mi nálunk Tulkokat hizlalni ? A’ fijatal Mar
ha igen későn’ kezd hízni: mert a’ Termé- 
lzet még meg-nem-állapodván bennek, az 
egéfz Eledelt a’ nevekedésre fordítja. Lég* 
jobb hát a' meg - állapodott idejű Marhákat

hizlalni :
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A Z  Ö K Ö R - H l Z t A j L Á S .

hizlalni: mert itt az Eledel eg’yfzeriben tsak 
ü  ^ír kéfzítésre fordíttatik.

3. Valamint az Embertk közt, úgy a* 
Barmok közott-is vágynak ollyanok, a’ mel- 
lyek, ha Tejben, Vajban ferednek is , meg** 
nem híznak. Mellyre nézve a’ Gazda meg- 
válaíTza a’ hizlalni való Marhát, ha hajlam 
dó-e a’ Kövérségre ? A’ mellyet abból nyil- 
ván ki-lehet húzni, ha a* Marha addig-is, 
míg Járomban járt, mindég édesden’ evetr, 
és jó húsban volt.

§. 160.

III.

Harmadik nevezetes Kötelessége a* GÖb- 
lyosnek azt tudni, mit odaféle Eledeltől híẑ  
nak - meg leg * hamarább, és leg - jobban 
Ökrök. A’ tagadhatatlan, hogy egyik Ele* 
dél hamarább hizlal, mint av máfik. Egyik« 
tol egéfségefebb a’ hizlalt Marha’ húfsa, mint 
máíiktól , és hogy egyikből kevés, annyit 
ér , mint a’ másbój a’ fok. Némelly fös
vény Gazdák mind jó Eledelnek tartják 
azt, a" mivel a’ Has meg-ttlik. Innen mond
ják a’ mindent ófzve - evő Gyermekről 7 is : 
Semmi, hadd egye, nem tudja mitől hízik. 
E’ nem igaz Sarkalat: mert a’ mit valaki, 
nem jó ízűn elzik attól ugyan foha meg- 
nem - hízik. Más az, hogy éppen azért tar«*- 
tünk valamit rtfiz Eledelnek: mert benn«

B  b
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vagy kevés, vagy fém mi tápláló erő nim& 
Hogy kívánhatni a’ Semmiségről hogy nagy 
valami legyék belőle.

A’ mi Magyar TÖ’sérjeink, jó féle Szé
nával hizlalják a* Marhát. Ez az Eledel M. 
Orfzágban fok helyen’ , és fok Efztendóben 
meg-lehet: mert fokfzor olly bőven’ terem , 
hogy egyéb hafznát nem-is lehet venni. De 
már az ollyan Helyeken’ a’hol a’ Széna 
drága , és az oliy Efztendokben, a’ mel- 
lyek fzárazak , mint az 1790-dik vólt, mit 
tsinál a’ Gazda, mi közzül válafzt, ha nints? 
Le-tefzen a’ Marha hizlalásról mindenik; és 
a’ drágaságot elŐl-mozdítja ? Nem , hanem az 
Anglufokat követi, a’ kik közonségefen fzól- 
ván ingyen feni turkálnak úgy a’ Szénában, 
mint m i, még-is hízottabb Ökrökét neveh 
nek nálunknál.

A’ V allet Uram Ökrei, ugymónd Young  
T. III. p. 256. ,, mikor a’ Nyári-LegelŐrol 
„ bé keríilnek: Olaj - pogátsákkal való híz- 
,, lalásra fogatnak* (Eg’y Ökör egy napra 
„ 24. font Pogátsát, és ugyan annyi Szénát 
,, kap ) Azok az Udvaron' lzabadon járnak, 
,, és eg’y Szín alatt állított Jáfzolban efzik- 
„ meg Pogátsájokat. A’ tapafztalásból tudja 
„ (Vallet) hogy a’ Szénának jó félének kel- 
,, letik lenni, ö  próbát tett a’ roífz Szé- 
„ nával-is,; és Ökreinek, a’ máfok tanáts- 
99 lásából Árpa - fzalmát-is adott: de nints 
99 jobb a’ jó Szénánál, és az Ökrök annál 
,9 jobban híznak , mentol jobb a’ Széna. 64
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A z  Ö k ö r - h i z l a l á s . 38?

§♦ 161.

Hogy ezt az Angliai Hizlalás’ módját 
egéfzlen által-értsék mindenek, és meg-győ
ződjenek felőle, hogy mi nálunk-is haizno- 
fan bé lehet venni : az Olaj-pogácsát rövi
den elöl - befzéllem.

A’ Szelíd - Kebtsín (  B raßlca N a p u s  
U m .)  R ü h fe n , mi nálunk-is esmétetes, 
mint emlékezem, a’ Magyarok Rehtsínnek* 
vagy Rebtzének nevezik, a’ Német-fzóról 
Rühfen. Azonban az a’ Rcbtsín, Vad-reptsín 
és tsak a’ Búza közt vadan ízokott teremni. 
Hogy a’ Vad-Reptsín magból olajat lehet 
ütni. tudják a’ Magyarok-is. Az Olaj-pogá- 
tsa a’ Szelíd Rebtsínnöl jobb-is, boveob-is.) 
Az I. Dar. §. 42. elől-adtam Termefztéfe’ 
módját a’ (P .) betű alatt. Van kétféle; 
Eg’yik Öfzi, a’ másik I  avafzi-Rebtsín. Az 
Anglufok ezt egéfz Hóid-fzántó-földekben 
termefztik, mind igen jóféle magjáért, a’ 
mellyből hafznos Olaj - fajtoltatik, és tör- 
kolyje a’ ki-nyomás után Olaj - pogátsának 
f  Q e l-  k u ch e n j neveztetik, mind pedig Le
veléért, és répájáért, a’ melly a’ fejős-tehe
neknek , és Juhoknak téli leg-kedvefebb,, 
és hafznofabb eledelek.

Az Olaj pogácsa tehát nem egyéb, ha
nem a’ Reotsín magnak, az Ölj-ütés után, 
formába ütött Seprelékje, vagy Torkólyje. 
Formájok ez. HoíTzíiságok eg y arafztnál 
két íznyivei nagyobb. Szélefségek fél arafzt, 
ás vaftagságok 3 /i tzól. EgV pogátsa két

B b  a
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fontot, néha öt-hat lattal többet-is nyom , 
kivált ha friss. Ha már a’ Gazda Marhát 
akar vele hizlalni: hideg vizet tolt reá, és 
24. óráig áztatja, a’ mikorra Izépen ízéllyel 
megyen, és a’ Marha noha két-három napig 
nem igen fzereti, olly édesden fel-iíTza, tel- 
efzi, hogy eleget is alig lehet neki adni. 
Már az Anglus fzénázza a’ Marhát, és Olaj- 
pogátsával itatja , sőt nem tsak az Angíus, 
hanem a’ Németek-is. Hafznai a’ hizlaló 
erőn’ kivel fzámtalanok. Vért-tifztító min
den baromra nézve, és S zá jj-ízt gerjefzto. 
A ’ Lovaknak abrakba keverve fzokták ad
ni. De kivált a’ Szarvas-marhának meg-fi- 
zerhetetlen portéka. A } meddő Teheneknek 
minden Héten három pogátsát fzoktak adni. 
A’ Tinónak más felet, és a’ Borjúnak-is, 
hogy a’ fzáraz eledeltől foha fzorúlásba ne 
eíTenek. A’ hafas Lovaknak, és Tehenek
nek eleinten igen kevefet adnak belőle; ha- 
nem az Ellés előtt minteg’y hat Héttel, azok
nak rendes, és igen haíznos eledelekké tsi- 
nálják.

§♦ 16%

A’ leg-jobb hizlaló Eledel tehát a’ jóféle 
S z é n á ss  á’ kovérítÖ ital az Olaj-pogátsa lé
vén, tsudálni lehetne, ha a’ Magyarok kozzíil, 
a’ Kápofzta-répa’ vagy Rebtsín termefztésnek 
fenki neki-nem-kezdene. A’ Széna helyért 
hafznofan lehet a} hízó Marháknak minden 
féle Répát, Kápoftta-tor’sát, Len-mag-oUj

1 8 8  V. R. A* SlT A R V A S - M  A R .
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Az Ökőr-HizLAi-Ás. 38

torkÖlyjét, Malátát, ’s eg’vebet adni. Ezek
től a’ Marha fokkal hamarább Kövérséget 
ízed magára, mint a’ Szénától. Hanem arra 
kell vigyázni, hogy az illyen Eledelekkel 
hízott Marhák, minekelotte le - vágartatná* 
nak, eg’y Holnapig jó-féle Szénára fzorít- 
taíTanak: mert mind a’ husón’, mind a’ Sí
ron’ meg-érzik ezen Eledeleknek kedvet
len fzagok. így fzokták a’ hízott Difznókat 
mi nálunk, a’ meg-késelés előtt eg’y Hol
napig Kukuritzával , a’ Portugallufok pe
dig jóféle Gefztenyével kedves ízükké tsi- 
nálni.

Mind a’ Tapafztalás, mind a’ Józan- 
okofság jónak hagyják továbbá, a’ Marhát 
mindenféle meg-darált, vagy meg-áztatott 
Hüvelykes - Veteményekkel, és Magokkal 
hizlalni. Ha meg-főzve abrakolunk veleje: 
még hamarább táplálnak, mint nyerfenn-is: 
mert a’ fövés, a’ Magokból a’ fel-puffafztó 
Álló-Levegőt, a’ melly eg’yfzersmind az 
Evéshez való kedvet-is meg-akadályoztatja, 
’s az eméfzréít meg hátrálja , el-vefzi. Az 
illyen okos egyelítés a’ Hizlaláft nagyon’ 
meg-fzokra rövidíteni. Mindenek felett pe
dig az Eledelt Sóval, Salétrommal, vagy 
Á-ntimóniummal meg*füfzerfzámozni, hafz- 
nosnak találtatott.

B b  3
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§« 163,

IV .

Negyedfzer tudni keli a* Gazdának a3̂ 
Marhával való egéfz bánáífc: mert nem egye
dül az Eledel az, a’ mi a’ Marhát meg-hiz- 
lalja, hanem a5 Sor, és Rendtartás-is. FŐ 
gondja legyék hát az a’ Tö’sérnek, hogy a" 
Marha a’ hizlalás alatt, az enni-való kedvet 
meg-tartsa. A’ Bőség magában-is unalmat 
és tsömört fzerez. Itt hát nem a* fok Ele
del, hanem a’ jó tsinál kövérséget Leg-jobb 
a’ Baromnak minden napra ki-rendelt Ele
delét apró réfzetskékre fzaggatni, és bi
zonyos órában, az eméfztésnek fzaporasá- 
gához képpeíl azt, mentol tifztábban tsak 
lehet, a’ Barom eleibe tenni. Nagyon’ meg- 
tsalja az az Ember magát, a’ ki ezt a’ rend
tartás fzükségrelennek véli. Probáljék tsak 
két-féle Marhát, két ólban hizlalni, eg’yikee 
íg y , a’ mint befzéllem, a’ máíikat peaig a’ 
Szokás fzerint: meg-fogja tapafzralni, hogy 
a’ Sor a’ Dolognak Lelke.

Nem árt, a’ bizonyos órákon’ kivel, 
az egéfz hizlalás idejét három réfzekre 
ofztani. Az első réfzhen, a’ Marhának in
gyen fém kell a’ hizlaló eledeleket adni; 
hanem azokat, a’ mellyek őtet az Evéshez 
fzoktatják, és teftét mintegy arra kéfzítik , 
hogy meg-hízzék. A’ hizlalásnak máfodik 
Réfzében fzükség már a’tulajdonképpen való 
hizlaló Eledelekkel elol-állani. A’ mikor a’

39® V. R. A’ S z a r v a s - mar.
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Marha m eg-tolt: alább lehet fzállani, és 
olly Eledeleket, ’s olly mértékben kelletik 
neki adni, hogy a’ magára fzedett húft, és 
’Sírt íe-ne-vetkezhefTe. A’ rendes meg-ita- 
táft fém kell femmi módon1 el-mulatni. Men
tol tifztább, és friflebb a1 víz: annál jobb
nak tapafztalták azt mindenek, a1 kik a1 
Marha hizlaláshoz értenek.

§. 164.

V.

Éppen nem kell a1 gondoskodás, és 
apolgatáft a1 hízó Marha körül reftelleni, 
a’ melly e1 következendokben tapafztaltatott 
állani.

1. Mindenek felett azon kell lenni , 
hogy az Iftálió egéfséges, és tifzra legyék. 
Annak egéfséges-vólta abban helyheztetik, 
ha az a). Nem igen meleg: mert a’ hőség 
unalmat fzerez a1 tettnek, az unalmas tett: 
pedig nem kovéredik. A1 párolgáít, vagy 
izzadáft nagyon’ fegíti: a’ ki pedig bőven 
verejtékezik, nem hízik. b). A1 gőzölgés 
által meg-vefztegetett Levegőt ki-vigyc. A' 
fzabad és tiízta Levegőn’ hízott Marha’-hulla 
mindég jobb ízű : mert az Egéfség a’ jó 
Levegőnek bé-fzívásától függ.

2. A’ Marhának tifztán’ való tartására- 
ís fzoros gondunknak kelletik lenni. Erre 
nézve a’ Ganajat minden nap ki-hányni, a’ 
Marha alá friss, és fzáraz fzalmát teríteni,

B b  4
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azt meg-vakarni, meg-mosni, ha a’ fzük- 
ség kívánja, el-ne-mulafTuk. A’ fzenny, és 
motsok a’ Verejték-lyukakat bé* dugja. Melly 
miatt a’ felettébb való nedvefség, a’ melly- 
ntk el-kellene fzállani, bé-reked, meg-fava- 
nyodik, és az Egéfséget meg-vefztegeti.

3 Mindenek felett arra vigyázzunk hogy 
a’ Marhát nyugodalomhoz fzokrafluk, és 
nyugodni hagyjuk még akkor-is, mikor az 
lítállót tifziíijuk. Nyárban hizlalni ne-is pró
báljuk ; mert ekkor a’ melegség miatt a* 
Marba minden ’Sírját ki-gözolgi.

39® V\ R. A’ Sz a r v a s - mar,

I I I .  S Z A K A S Z .
Ä  T e h é n r ő l .

$• i^S-
A %

T e h e n e t  a’ Bikánál, és Ökörnél 
annyival lehet fellyebb-betsülni, hogy egéfz 
efztendőt-álral tejezik , és a* Famíliát fza- 
porítja. A } mi Embereink a* Tehenekkel há
romféle Gazdaságot folytatnak. Elsőben azt 
tsak tenyéfztetik, és belőle más egyéb hafz- 
not nem várnak. Illyenek az Al-fóldi Gu
lya-tartó Emberek. Máfok már a* Tenyéfz- 
te^fem’ kívül Tejet, Vajat, és Sajtot vefz- 
nek belőle. Illyenek a’ Faluit, és Várafi 
Tehén - tsordák. Harmadik Gazdaság az ,
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melly fzerint a’ Vén-Teheneket GÖbÖlynek 
megszedvén, Szint ügy meg-hizlalják, mint 
az Ökröt, és Mészárszékekben ki-mérik.

Ezen hármas Gazdaságra nézve, meg*» 
válaííza a’ Gazda mitsoda vége van a’ Te* 
hén - tartásban. TenyéSztetés , Tejezés , 
avvagy hizlalás. A’ mi eg’yre jó , nem kö- 
vetkezik, hogy a’ másra-is alkalmatos le
gyék. Melly Szerint ha a’ Vég más; bi
zonyosan’ az ESzkozöknek-is külombözniek 
kelletik.

§. 166.

Míg a’ PuSzták M. Orfzágon’ olly tá- 
gafok, és termékenyek leSznek, a’ mitso- 
dáSok moíl: tréfaság volna azt sürgetni, 
hogy a’ Gulya* tartásról mondjanak-le az 
Emberek, és helyette hozzák bé a’ Majo- 
rozáíl. ( Stallfütterung J  A’ Majorozásnak 
minden haSzna mi nálunk e’három Sarkakon’ 
fordul ( mert máSutt több haSzon-is van be
lőle) 1 Úgy gondolkoznak Sokan’, hogy a’ 
Marha-Dögnek az Mállókban való Legelte- 
téíTel elejét lehetne venni. Az igaz hogy 
a’ Dog inkább tapafztajtik a’ kivel, mint a’ 
Majorban legelő Marhákon kegyetlenkedni. 
Jól van, de a’ Magyar Embernek mind eg’y 
akar a’ Dög által hólljék-el Marhája, akar 
az ólak’ alkalmatlan voltok miatt. A’ melly- 
bol azt hozom ki, hogy jobb a’ Magyart 
moft arra nógatni, hogy egéfséges ólakat 
építsék, mint arra, hogy. a’ Gulyázáít hagy-
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ja abban : mert a’ roűz Iílállók miatt bi- 
zonyofan több kárt fog vallani, mint a’ ki
vel legeltetés miatt. 2. Máfodik nevezetes 
hafzon a’ Majorozásból a’ T,ejezés. E ’ bizo
nyos hogy jobbítáft kíván. Úgy lehetne pe
dig ezt véghez-vinni, ha a’ fzép Tulkokat- 
tenyéfzteto Gulyák meg-maradnának ugyan; 
de a’ Tsorda-tartás, mind a’ Falukon’ mind 
a’ Váratokon’’ (a ’ hol. t. i. a’ nagy Teje- 
zésbol nagy hafzon lehet) eg’y - áltáljában 
meg-fzünne: Mert a). Legelő Pálijaink (ha 
TavafTzal jók-is) tsak kevés napok alatt ko
párrá válnak. Semmi rendet és fort nem tar
tunk a’ Marhák közt, és Legeltetés kozott, 
minden tsak a’ hafznot vadáílza, a’ Pállok 
javításáról fenki fém gondolkozik. Igazán 
mondják a’ Magyarok: Közös Lónak túrós 
a’ háta. b ). Többnyire meííze vágynak a’ 
Helységektől, úgy hogy jovet-ménet, több 
tápláló nedvefséget ki-izzad a’ Marha, mint 
egéfz napi Kopározáfa kipótolhatna, nem 
hogy még Tejet-is gyüjrene. 3. Harmadik 
•evezetes hafzon a’ Majorozásból a’ Trá
gya-fzaporítás. A’ mellyre azt mondom: A? 
hol a’ mi Magyarjaink gulyákat tartanak, 
ollyan kövér a’ fold , hogy a5 Trágyára 
fernmi fziikség íints. Innen van az, hogy 
Szent-Iílvánon E. Lövőn’ «. Szíhalmon , Sze
merén, a’ Hortobágy mellyjékén, és alább 
olly rakás jó-féle Trágyák állanak minden 
Gazda Udvara előtt, hogy a’ Marha-ólak
kal vetekednek nagyságra. Még meg-köfzönné 
fok Gazda, ha el-hordatná valaki.

394  V. R. A’ Sz a r  v a s - mar.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



395

§• 167.

Minthogy tehát Hazánknak illyen fék* 
véséhez képpest, jobb a’ Gulyákat meg tar
tani ott a’ hol moíl vágynak, mint majo  ̂
rozni, ’s ellenben a’ Tsordákar nem fsak a’ 
hegyes Vármegékben , hanem eg’y áltáljában 
mindenütt hafznofabb vagy el-torleni, vagy 
jobb rendbe venni, mint moít vágynak: 
némelly Jegyzéseket adok azoknak , a’ kik 
vagy tenyéízni, vagy eg’yfzersmind tejezni 
való Marhákat ízednek öfzve,

1. ügy tapafztakam valahol jártam, hogy 
a’ Gulyákat egyedül a’ fzép Borjak nevelé
siért tartják a’ Gazdák, és nem a’ tejezé- 
sért. Hogy fzép fzálas Borjak nevekedjenek 
bizonyos hogy a’ tenyéfzÖ Marháknak kel
letik fzépeknek lenni. A' nagy fajta Tehe
neknek Borjaik-is nagyok : mert már ezt a* 
tapafztalásból máíTzor-is mertük állítani y 
hogy a \  nagy teilet, és formát az Anyák 
adják. Es így mindég jobb Gazdaság nagy 
eeítü fzép Teheneket fzedni tenyéfzni, mint 
aprókat:

2. A’ Terméfzet-visgálók a’ fejér fzínt
gyengeségre magyarázzák. Erre nézve a’ Gu
lyában tenyéfzÖ Marháknak más fzínüeknek 
kellene lenni. De a’ Terméfzet visgálók el
len ki-kelnek a’ Méfzárosok, és azt mond
ják , hogy a*1 Magyar-orfzági Ökör azért be- 
tses főképpen , hogy fejér: mert a’ fejér
Marhának a’ húfsa mindenkor gyengébb, és 
jobb ízű. Meg lehet mind a’ kettő. A’ ta-

A’ T e h é n r ő l .
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pafztalás maga mutatja , hogy az Emberek - 
is mentol fejérebb teílüek, annál gyengéb- “ 
bek. Hogy a’ fejér teil jobb ízű, mint a? 
másféle, nem mondhatom magamtól: mert 
próbát nem tettem. Azt tudom , hogy ez 
élőit három négy EfztendÖvel eg’y Göttingai 
Tudós hatalmaián meg - mutogatta eg’y 
munkátskájában, hogy a’ teil mentol fejé- 
rebb, annál kedvefebb , és különöfebb ízű. 
Mellyre nézve, hogy mind a’ Terméízet- 
visgálóknak, mind a’ Méfzárosoknak elég 
tétettefsék: két féle Marhát lehetne a’ Gu
lyákban külön tenyéfztetni, barnát, és fzo- 
két. A* barnát Járomba, a’ ízekét Méfzár- 
fzékre. Mindazálral

4. A’ tenyéízo Tehenek ÖíTze-fzedésé- 
ben , hogy a’ jó fajta el ne fajúljék , azon’ 
legyék a’ Gulya-tartó Gazda , hogy eg’y faj
ta Bikától, és Tehenektől fajzótt Marhákat 
fzedjék eg’yüve, vagy ha ez lehetetlen : azo
kat válaííza, a’ mellvek leg inkább meg-eg- 
gyeznek eg’ymáííal mind neveltetések’ he- 
lyére , mind tellek’ nagyságára , formájára 9 
és fzínére nézve.

168.

A’ Tsordában való jártatásnak nem min
denütt eg’y a’ vége. Az Alföldön a’ hol a’ 
Gulyák kozonségefek, a’ tejezés kedvéért 
fzoktak a’ Gazdák leg-inkább eg’y két, 
több Teheneket a’ Gulyából ki-fzakafztani, 
és Tsordába fogni. A’ hegyefebb Vármegék-

396 V. R. A’ Sz a r v a s - m a r .
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ben* mind a’ Tenyéfzés, mind a* Tejezés 
eg’yüvé van kötve. Mellyre nézve itt olly 
közép utat kelletik találni , a’ mellyen a* 
Gazda, akar a’ magános, akar a1 kettős haíz- 
not válaíTza, el ne botoljék: mert a’ mint 
meg fog tetízeni, tejezésre igen ritkán al
kalmatosok a’ nagy teílü Tehenek, izekből 
fog hát a’ Fejős-tehenek válafztása állani.

1. A’ jó tejes fajta Marha, ha jól gond
ját vifelik, nem eg’y hamar fzokott el-fajúlr- 
ni. Mellyre nézve ha valaki ollyan fajtára 
akad * a’ melly bőv-tejü: ne halgafsék fem- 
mi jegyekre, minr a’ fzor-fzínre, vagy a1 teil 
nagyságára, vagy kitsínységére. A? tapafzta- 
lás minden eröfségeken felül való bizonyság,

2. Pratje Uram azt mondja, hogy a* 
Fejos-tehennek nagynak, és erősnek kell 
lenni. De ez közönségében mondva nem igaz 
(noha vágynak ezek között-isjó tejes fajták) 
és inkább azt lehet a’ tapafztaiásból monda
ni , hogy az apró fajta Tehenek tejefebbek. 
.Mint a’ Szepefségi Riska-tehenekrŐl az I. Da
rab. 94. meg-jegyzettem.

3. Sokan a’ nagy tölgyü Teheneket tart
ják tejeseknek. A’ tapafztalásnak nem mon
dok ellene. De nekem feni tagadhatja fenki, 
hogy a’ nagy tölgy többnyire rsak hús, és 
tej benne igen kevés van. A’ lefTz hát itttsal- 
hatatlan je l, ha a’ meg-vejendo Tehénnek 
igen hamar meg-telnek a’ tölgyei. Ezt a’ Vá- 
sárban-is meg-lehet próbálni.

4. A’ kövérségre hajlandó Tehenek fém 
Borját nevelni, fém tejezni nem jók. Ugyan
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is az illyen Marha az eledelnek minden ja* 
vatskáját a’ teltre, és kövérségre í’zokta for
dítani, és Tejre igen keveset. Az AíTzonyok- 
ban-is igen így lehet a’ kövérséget nézni. 
Leg-jobb Tehenek azok, a’ mellyek a’ leg
bővebb eledel mellett-is fonnyadtak marad
nak: mert a’ tápláló nedvefséget egyedül tej
nek fordítják.

5. A’ Fejőstehenek meg-választásában 
aJ Szarvakra-is kell tekinteni. A’ nagy Izar- 
vak gyengeségnek jelei. A’ fejér Tehenek 
rendfzerint nagy fzarvuak , és gyengék-is. A *  
Bikának középlzerü zömök fzarva van , és 
erős-is. Meg tsalhat azonban a’ kitsíny , és 
kukora fzarv-is, de nem olly gyakran," mint 
a’ nagy fzarv. A’ Hollándusok Tehenei leg- 
tejefebbek Európában , és mind apró kukora 
fzarvuak. A’ Szepefségi Riskák kukorák * 
és még-is tejefebbck a* mi Magyar Tehe
neinknél.

6. Szokfzor azok-is jól válafztanak* a? 
kik a’ többi Jegyek mellett azt-is meg • né
zik , ha vékony - e a* Tehen* nyaka , és aT 
bendoje , nagy és fzoros-e ? A’ melíyiknek 
tsetsi-bimbóji (a’m ílyek rendfzerint négyen 
vágynak ) egyenlő hoflzak , ’s vaítagök, jó 
Tehennek tarratik.

7. A’ Tehenek Öt efztendŐs koroktól 
fogva, tízig fzoktak jól fejezni. Vigyázzék 
hát a* Gazda, hogy az időt el ne hibázza.

8- A* fzínbol nem lehet a’ Jóságra tsal- 
hatatlan erofséget hozni. A’ Régiek a* Ris- 
jka-tehenet leg elsőnek tartották , utánna a’

3^8 V. R. A' S z a r v a s - m a r .
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Fékétét, utánna a’ Szőkéket, és leg-alább 
valónak a’ Fejéret. Pratje Uram i. Quart, 
pag. 95. így fzóll ehez a* dologhoz : „ Régi 
„ mondás a’ Mezei-gazdák. között: A’ Ris  ̂
5I ka tehenek leg-jobb Tejet adnak, és a* 
5, Feketék a’ leg-jobb Borjakat ellik. De 
„ mind a’ helyes tapafztalásból, mind a’ tett 
„ próbákból meg-lehet állítani, hogy mind 
5, a* két Régula fundamentom nélkül való 
j, ’s tP  t. Bradley  Uram pedig a’ maga * 
és mások bizonyításával á’ közönséges véle
kedést igyekezik ,meg-állítani; noha nem ta* 
gadja, hogy az Ebóráczi, és Ceílriai Mezei- 
Gazdák, eg’y darab időről fogva jobbnak 
tartják a’ fekete Tehenet^ minta’ verefset. 
A’ hol mindazáltal, a’ leg-jobb féle Sajtok 
nyomatnak egéfz Angliában. Akar mint le
gyék a’ dolog, abban minden tapafztalt Ma
jorosok meg-eg’yeznek, hogy a’ fejér Te
henek nem Majorba valók , és a’ tarkák 
leg alább valók.

§. 169.

A’ hol a’ Tehen-tartásnak a’ Borjú ne
velés , és tejezés eg’yfzersmind a’ vége, és 
alkalmatos Legelők nintsenek: a’ Majörozás 
javasöltatik. A’ közép út leg-bátorságofabb 
a’ mint fzokták mondani. Erre nézve a’ Ma
jorokban bátorságnak okáért két féle Tehe
neket lehetne tenyéfztetni. t. Ollyafiokat * 
a’ mellyek fzép teílüek, és fzőkék, 2. Oú
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lyakat, a’ mellyek reá nézve tsunyák, de 
zsírofsak.

Itt méltán tehetem T . M itterpa ch er l í 
rámmal azt 2l Kérdést: A’ ki a’ Tejből akar 
Gazdaságot űzni, bé-hozhatja - e hafzonnal 
ama’ híres Helvétziai tejes Teheneket az Or- 
fzágba ? Igen is ha a’ Helynekfekvése, aJ ho
vá a’ Teheneket bé-akarja vinni, a’ Levegő- 
ég, és a’ Legelő igen meg eg’yez azzal, a* 
melly av Helvéíáknál raláltatik. Külömbeft 
íoha fém leíTz belőle femmi hafzon: mert 
a’ tapafzralás bizonyítja, hogy ha a* Tehe
nek más Vidékre vitetnek által: mára’ har
madik Nemzetségben alább-valók a’ Hazaiak
nál. Ezt magunk tapalztaljuk mind annyi- 
fzor, valamennyifzer a’ Hegyről Lapájra, 
vagy a' Síkról Hegyre viíTzük Teheneinket 
által. A* ;Vf ediolánumi Olaf«ok, a’ lzomfzéd 
Helvétziából fzoktak magoknak Teheneket 
vásárolni, és meg vallják, hogy az álral-vitt 
Tehenek első Efztendőben igen vékonyan 
tejeznek. Idővel ugyan többet adnak, de 
tsak ugyan annyit íoha feni, a’ mennyit Hel- 
vétziában ; holott fsak az a9 külömbség a’ két 
Tartomány között, hogy Helvétziának ma* 
gafabbak a’ Hegyei, mint Mediolánumnak.

Mindenkor bárorságofabb tehát a’ Hazai 
jó fajra Tehen kec Öfzve fzedni, és azokkal 
kezdeni a’ Gazdaságot: mert a’ Helvétziai 
Tehenekkel kivált Sík helyen, fenimire feni 
lehet menni, és a’ Helvétziai Bikákkal an-, 
nyival inkább nem.

$ •  * 7 © . *
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§. 170.

A’ Fejös-tehentket, a’ már elol-fzámlált 
okokért fokkal b Gazdaság lévén , nund 
azokon a’ Helyeken5 majorozni, a* hol alkd- 
niatos Legelők nintsenek: a5 lor kívánja , 
hogy a* Majoroknak, és Tehén ólaknak mi- 
némiiségekröl röviden fzóljunk.

„ Aé Majoroknak úgymond T  M v t e r -  
„ p ach er Uram tágasoknak kelletik lenni, 
j, hogy a’ Marhák egymást ne kéntvlenítes- 
„ sentk öklelni, és ízorítani. Délnek íeküd- 
f, jenek, hogy a’ hideg Szekk ne járhas- 
„ sák. Fpldjok meg-legyék kővel rakva, 
„ hogy a’ fár a' körmöket meg ne lágyítsa , 
„ és az-is óldallósan igazítva, hogy a' vizel- 
,, let a’ Trágya-dombra vtzetttísék, ésSzal- 
„ mával vastagon meg-hintve, hogy annál 
}, több Trágya tsinálodjék ’s a’ t. 64

A’ Tehén ólukat a5 mi illeti, nem fokban 
külömbözntk a5 Ló - Iitállóktól, a’ méllyé- 
két §. 129 . eb i-adtunk. Erre nézve itt annál 
rovidebbek ,1 fzünk.

1. Az Ólak 12 lábnyinál alatsonyabb-*k 
nem lehetnek, kivált ha nem tsak hogy min
den Héten a5 ganajat belólokki nem hordjuk, 
hanem a5 mint fzokás, Augiai ólnak tsínál- 
juk, úgy hogy Herkulés kívántatik annak 
ki-tifztírására. A’ Tehen-ólak mindég gőzöl
gőbbek a’ Ló-iílállóknál. Annyival inkább 
kell hát igyekezni, hogy a5 fzabad Levegő 
azokból ki ne rekedjék*

C €
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2. A’ Vizellet-tsarornák itt el-maradhat- 
fiák, ha aJ Gazda aJ KérÓdzés kedvéért fe- 
küdni fzerető Tehenek alá, gyakran ízáraz 
Szalmát teríteni nem reílell, és nem íajnáli : 
mert a’ Szalma a’ Vizelletet fel i/Tza, és a’ 
Trágya-dombra magában ki-viízi.

3. Valamint a’ Ló-iílállókról tanítottuk: 
úgy a’ Tehen-ólaknak külön réfztkre kelle
tik fzaggatva lenni. A’ melly rekefztékek , 
tsak eg’y menedékeién fel-támafzrott rúddal 
is meg-Keízülhetnek. Kivált ay nagyobb Te
hén-ólakban van ezen eLrekefzrésre ízük- 
ség, hogy a5 Fejős- teheneket "a9 tavalyi bor
jak ne ízopják, és a’ Bika-borjak, fém ma
gokat , fém a’ gyenge Üfzóker el ne- ront- 
haísák.

4. A’ Tehén ólaknak fenekét a’ hol tsak 
telik, leg-jobb faragott kövekkel ki-rakni. 
Ha e’ nints: a’ kemény fa-hídlások-is jók. 
De tsak úgy hagyni, mint mi ízoktuk, ve- 
fzedelmes. A’ Trágyának leg-jobb réíze, a’ 
vizellet, el-veíz. A’ Marha-körme nem tsak 
hogy el-lágyúl, ’s ha melegre megyen meg- 
fzárad, meg-hasadozik , a’ meílyból a’ Ko
rom fájás el-hatalmazik : hanem a' lába-is a* 
ki-godrösödött földön való taposkáláíTal kT 
fitzamodik, megrándul, és meg-sérül.

5. A’ Jáfzlokat mindég jobb középre 
hoíTzában, olly fzélefen tsinálni, hogy ay 
Marha két felőrül állhafsék neki, de nem 
eg’yniáíTal által ellenben, hanem fór cserél
ve, mint a’ falhoz fzorítani, a’ melly a’
hát ízárvánál fogva viíTza-hőkoli,

402 V. R. A’ S z a r v a s - m a i .
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6. A’ többi ide tartozó Régulákat már 
másutt meg mondottuk, és utoljára tsak azt 
jegyezzük-meg, hogy közönségeién ugyan 
eg’y Tehénre 3. 1 f i  ízéles, és 6. láb hoíTzű 
helyet fzoktak a’ Gazdák ki-mérni: mindaz- 
által, minthogy mindenkor jobb a’ tágas al
kalmatosság, minta’ ízük: eg’y Tehénnek 
a’ helye’ ízélefségét 4. lábra, és hofízát 7. 
lábra fzükséges hagyni.

Ä’ F e j . T e m e n . L e g e l . 40g

IV .  S Z A K A S Z .

A* Fejős - Tehenek Legeltetéséről.

) ' §• 171-

Á l  Z I Darabban-is §. 89. 90. a’ kezünk 
alatt való Ötödik Réfzben-is mindenkor fel
hagytuk az ollyan Helyeken való Tsorda-tar- 
tást, a’ hol a’ Legelőknek mindenféle miné- 
müségjei fel-találtatnak. Itt fém mondunk te
hát ellenkezőt, hanem inkább a’ Tsordában 
való jártarásnak módjára, és az eledelek tu
lajdoniágira tefzünk némelly Jegyzéseket.

1. A hol a’ Tehenek Tsordában járat
nak: a’ Legelőknek ezen tulajdonságaiknak 
kell lenni. a). Közel legyenek a’ Majorhoz. 
i>). Füvet jót, és bőven teremjenek, c). Víz, 
még pedig tifzta legyék közel. d). A’ hőség

G c í
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idején árnyékot-tartó fák találtaíTanak rajtok % 
hogy a’ Marha kényjére kerodzhefsék alat- 
tok. A’ hol ezek hibáznak: az Ólákban va
ló legeltetést haíznos a’ fejős Tehenekre 
nézve íeg-alább, bé-vinni.

2. A’ Hegyes-legelők zsírosabb, és bő* 
vebb tejíi Marhákat tartanak , mint a1 lapájok.

3. Fő-igazság a’ Fejős - Tehenek5 legel
tetésében az, hogy az eledelnek minémüsé- 
gétól függ a’ tejnek jósága, és foksága. Sok 
Plánták fel-fzáráfztják a’ Tehenek5 Tölgyét. 
A’ Tserfa levél rtieg-véresíti a’ tejet. A’ Sás
hagyma , és kivált a’ Kígyó-hagyma kedvet
len ízagúvá téfzi azt. Leg-jobb Eledel a5 le- 
gólokon5, az úgy nevezett Pázsit-fa ( gra
men) Ólakban pedig a’ Lóherének minden 
fajtáji.

$ >7 -2-

Ritka hely az, a5 hol a5 Tsordában-jár- 
tatás ollyan haíznos lehetne, mint az Ólak
ban való Legeltetés. Mellyre nézve a’ Fejős- 
Teheneknek a’ Majorokban való táplálásán 
ról ezeket jegyezzíik-meg:

1. Mentol robb tápláló erő, és nedves
ség van valamelly Eledelben : annál tejefebb 
az azzal legeltetett Marha-is, és mentöl kö
zelebb van a5 kéfzített Takarmány a’ ter- 
méfzeti terméshez : az annál hafznofabb,
és a5 Marha-is annál édesdebben efzi.

2. Mennél jobban ki-jár a5 Tehénnek 
é t e le ,  és irala, és m en to l többet nyugodha-

404  V.  R. A* S z a r v a s - M a r .
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tik : annál rendesebb , és jobb az eméfztés, 
és mentol jobb az eméfztés: annál nemefebb 
a*z abból külón-vált nedvefség.

3. A’ rapiízralás leg-jobb Tanító-mefler. 
A’ Herének minden nemei igen bo rej-tsi- 
nálók. Miképpen kellefsék a’ Fejős-tehenek* 
nyári táplálására fordítani : bőven meg-mon* 
dottam az I. Darab. §. 82. A’ Fejér, Ke
rek , és Karó-répa levelek , és maga a7 Répa- 
is régen nagy hafzonnal fordíttatik a’ FejÖs- 
Tehenek'* Eledelére. Annyival inkább lehet 
pedig a’ Répa-termefztést elő - mozdítani , 
hogy akar mivel vettefsék-is bé valamelly 
Szántó föld: ingyen fém terem annyit, hogy 
abból annyi Marhát lehetne táplálni , mint 

,ha Répával bé-vettetik. Az-is bizonyos , hogy 
a’ Tehenek a’ Répát mindenféle Szénánál édes- 
debben meg-efzik.Továbbá, a’ Répa-fáid nem- 
tsak egéfz Nyáron’ zöldellik: de ÖíTzel-isr 
mikor mindenféle fii meg hervad, leg-elso 
Szénás-kert. E’g’y hóid Szántó-földről s—6. 
Hétig el lehet négy Tehenet gazdagon táplál
ni. Még is végtére leg-aláhb 200. Véka Ré
pa meg-marad teleltetésre Mellyre nézve 
eg y  Hóid Répa-fold akar ki fel veti is, hat 
négylovas-fzekér Széna - termo földdel érke
zik-fel. Következésképpen eg’y Hóid annyi 
zöld eledelt ad : mint 10. Hóid Szántó-föld 
Szénát. Ne többet, hanem tsak négy MérŐ- 
répát fzabjék-ki a’ Gazda minden nap eg’y 
Tehénre: eg’y Hóld-foldröl egéfz Télen ál
tal , az az September közepétől fogva Má
jus közepéig három Tehenet jobban ki-tart,
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mint hamindeniknek mindennap 12-15. főm 
Szénája járt volna.

Mennyivel jobb vólna hát, ha a* Ma
gyar Jobbágy a’ helyett, hogy a’ Földes- 
Urát fzüntelen a* Réteknek, és közönséges 
Páftoknak meg - fzorításával vádolja , eg’y 
Darab földjét Répával bé*vetné , a* mellyröf 
Teheneit bőven táplálván, Tejét, Vaját ma
ga hafznára-is fordíthatná, pénzelhetne-is 
belőle. Meg vallom, el-fzomorodom mikor 
a* Magyar-Orfzági Faluk* határjain járok , 
’s egyéb Veteményt, a* Marhának nem lá
tok a* Tallónál, ’s egy tenyérnyi ifzapos 
Rétnél

4. A* Sárga-répáról azt írja a’ H ausva- 
t é r  lo m . 111. p a g . 6 82. Efzre-vettük, hogy 
a’ Gabona Zold-fzárán kivel, nints femms- 
féle. Vetemény, a’ melly a* Fejős-Tehenek1* 
Tejét úgy meg-bővítené, mint a* Sárga-ré- 
pa ’s a* t.

5. A’ Krompély annyival inkább meg
érdemli a’ bóv Termefztést; hogy ezzel ma- 
gával-is mindenféle Marhát, Sertést-s egye
bet hafznofan lehet táplálni. De mindenek 
felett meg-favanyodott levéve!, a’ tsupa 
Szalma Szetskát-is úgy el-lehet kéfzíteni , 
hogy a’ Fejős-tehenek nem tsak hogy ki-te- 
lelnek, de még bőven-is fejeznek egéfz Té
len ; a* mint már a* Magyar Hazában-is tett 
eg’ynéhányfzori példák bizonyítják.

° c o ° c o °
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§• 1 7 3 *
Nem kell a’ Gazdának azon meg ijed- 

ni , hogy hol vegyék annyi Krompélyc , 
hogy fsak 20. Darab Marhát-is ki-telel refsék 
vele. Bergen Uram a’ Krompélyt-termefztéíl 
a’ Marha teleltetésére így vetette eg’yüvé ho- 
fízas tapasztalásából, a1 Szántó-földek’ nagy
ságával. A’ kinek úgymond \o. Darab Mar
hája van: két Hóiddal bé-éri, a’ kinek 15. 
három Hóid elégséges. A’ Krompélyjai való 
Legeltetés a’ módtól, ’s mennyiségtől függ, 
hogy a’ Gazda a’ Krompéllyal mind addig 
érje, míg a’ Mezok kizÖldűlnek: merta’ 
Tehén úgy meg-fzereti azt, hogy nem tsak 
az, hogy a’ leg-jobbféle Szénát fém efzi: 
hanem a* TÖlgyje-is fel-fzárad a’ KrompéJf 
el-fogyásával,

§. 174.

Bergen Uram találmányja az, miképpen 
lehefsék a’ Krompélyt nem rsak jó ízű Ele
delnek, hanem Széna, és Szalma Füfzer- 
fzámnak-is tsinálni. A* kéfzítés abból áll , 
hogy a’ Krompélyt meg kell törni, és víz
zel fel-erefztvén meg Savanyítani. Maga a’ 
nevezett Ur így írja le , igen könnyen meg- 
kéfzítheto Krompély-törŐjét, és a’ vele va
ló éléit.

A’ Krompély-tÖrÖ nem egyéb eg’y gör
be fenekű vállánál, a’ mellynek hoílza ft-ta 
láb, méilysége kevéíTel nagyobb, és ízéles-

C c 4
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sége B tzól. A’ Töronek második nevezetes 
réíze, eg y 4—5 - lábnyi ki-terjedésű kopott 
Malom-kÖ. Ha még 6 . tzól vaftagsága van, 
elegendő- A* Malom-kö’ lyukán eg’y 6—7. 
lábnyi hoíTzu tengely kerefztül-botsáttatik 
olly formán , hogy a’ Tengelynek eg’yik 
végi 4—5. lábnyi, a’más vége 2—3. lábnyi- 
rí hagyafsék ki a’ ko oldalán’. A’ Tengely 
hogy a’ Malom-kóben ne mozogj ék, meg- 
ékeztetik erősen. Ez a’ Malom-kő a’ Ten-- 
gelyntk hofízabb Ízáránál fogva, mint a’ 
Köfzörü kei a’ falba, vagy valami ágasba 
bé-süllyefzfetik , úgy hogy foroghafsék. Mi
kor már a’ görbe fenekű vállú ezen fel-füg- 
gefztett Malom-kőnek alája igazíttatik , ’& 
Krompéllyal meg-töltetik : egy ember a’ Ma
lom követ a’ rovidebb Tengely-darabnál fog-- 
va fel ’s alá húzogatja , ’s a’ Krompélyt 
apróra meg-tori.

§• 175-

A’ van már hátra, hogy a’ Krompéíy- 
nak tovább való el-kéfzítését, és Eledelre 
való fordítását adjuk elől.

A’ Krompélyt nem lehet olly nyersen, 
és fzározon a’ mint a’ vállúból ki-került e l e 
delre fordítani, hanem eg’y kádban vízzel 
fel kell erefzteni, és meg-hagyni favanyod- 
ni. Mert éppen ez a’ Savanyú-víz az, a’ 
melly a’ Marhával a’ leg.foványabb Szalmáf- 
is ( ha eg’yfzer Krompély-lévvel meg van 
Öntözve) nagy gyönyörűséggel meg-éteti.
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Meliyre nézve nem tsak magát a’ Krompéiyt 
efzi-meg a’ Marha: hanem a7 vele meg ön
tözött \Bu?a-fzálmár, Szénából, és Szalmá
ból elegyített Szetskát, és a7 S zénár-is igen 
édesden. Es nem hogy ez által a’ Szarvas- 
Marha meg-tsaponnat de még a’ fejős, és 
borjas Tehenek-is ]ó vendégsében érzik ma
gokat lenni.

Mitsoda nagy hafznát lehetett volna en
nek a’ Találmánynak 1790-ben venni, mi
kor Magyar Gazdájink a7 fzámára fém mi Szé
nát fém takarhattak !

A’ meg-törötr Krompély hát a’ Marha
ólban , vagy más kcveísé meleg helyen álló 
kádba töltetik, vízzel fel-erefztetik, és jói 
eí-kavarva 24. óráig úgy hagyatik, a’ mikor 
forrásba menvén, kedves favanyúságot kap. 
A’ már itt a7 dolog, mitsoda nagyságú ká
dat kell tartani, mennyi Krompély kelletik 
bele, és mennyi víz reá ? Itt ezeket jegyez- 
ziik-meg:

1. A 7 kádnak kettőnek kell lenni : mert 
míg az eg’yik meg-favanyodik, a’ máfik 
kéfzen - valóból kell meringélni, és itatni. 
Mindég jobb, ha a7 kádak alacsonyok, és 
fzélefek , mint ha m aga fsak : mert hamarább 
által-melegfzik, és hamarább forrásnak in
dul bennek a’ Moslék.

2. Ha a7 Marha háromfzor efzik napjá
ban Szénát: hat portzió favanyú Krompély 
elég. De ha az fém mi Szénát nem kap: ki-, 
lentz portzió Moslék kívántatik eg’y Mar
hának eg’y napra.

A’ F ej. T e h e n ’ L e g e l . 4 ^
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4io V. R. A’ S z a r v a s - M a r .

3. Mentol sűrűbb a* törött Krompély* 
tói a’ favanyu Moslék: annál jobb. Ha
tehát a’ Gazdának Krompélyja bőven van, 
kivált a’ fejős tehenektől nem kell azt fzán- 
ni. A’ heverő Szarvas - marha meg-leheto- 
fen el-tengódík , ha Szetskája tsak tsípos, 
és nem sűrű lévvei meg-lotsoltatik-is.

4* Eg’y a’ lég*nagyobb Tehén-is be-ért 
egy’ nap kilentz portzió Szetskával. Min
den portziót meg-lehet 2.1ttze favanyu Mos
lékkal gazdagon lorsolni. A’ mellyböl ki- 
tetfzik, hogy eg’y Darab - marhának eg’y 
napra ig. litze Moslék kívántatik. A’ Szets- 
ka , Lóval tapodtatott Búza Szalmából vá- 
gatik Szénával együvé, ,a’ kitől telik. Hufz 
font fzalmához 6 — 8- font Széna dufzrig 
elég. A’ nagy fzükség idején a’ Szalma- 
Szerska magában - is jó. Hanem a’ Krom- 
pélyot víznek sűrűbbnek kelletik lenni , 
mint mikor a’ Szalma, Szénával van ele
gyítve.

5. Ha tehát minden Marhára 18- Ittze 
favanyu Moslék élik : fel-lehet vetni 20—40. 
Darabra hány Pintes Kádat kellefsék ké- 
fzíteni.: mert a’ mint mondám a’ Króm- 
pélynak mennyiségét a’ bővség, a’ Legel
tetés módja, és a’ Marháknak minémüsége 
harározza-meg. A’ Fejős Tehennek termé- 
fzet fzerint, hogy kövérebben kelf kélzíte- 
ní, mint a’ heverő Botzikáknak ezt a’ fa
vanyu Moslékot.

6. Mikor a’ Kádról Moslékot merin- 
gél a’ Tehenéfz : nem fzükség eleinten hogy
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A’ F e i . T eh e n ’ L e g e l * 411

azt fel-keverje : mert alól nem ollyan ha
mar favanyodik az meg, mint felül. Tová- 
dabb igen is fzükség el - elegyíteni az alá 
fzá llo tt réfzt a’ felivel.

7. A’ Krompélyt fzépen meg-kell elébb 
mosni, mint fém a' Törobe tétetnék, va
lami ollyan Füz-veíízúbÖl fonott Kosárban 9 
a’ miilyenben a’ gyapjút fzokták a’ Szür- 
fzovck ÖblÖngetni.

8. Hogy a’ kemény Hidegben a’ Mar
ha igen hideg, és fagyos Moslékot ne kén- 
teleníttefsék innya: a’ Kádat, ha külömben 
kívül áll, Szalmával bé kéit takarni.

9. Ha a* Gazda gondolja, hogy a* 
Krompéllyal ki-nem-jonn: a’ Télnek elein* 
Szénával elegyített Szalmával tengefle Mar-* 
hájir. ( De fzalmával magával íoha fém : 
mert a’ Lónak a’ mint mondják, meg*no a’ 
feje, a’ Tehénnek pedig fel-fzárad a} Tcl- 
gye) hogy a’ leg-jobb Eledel mindég leg- 
utól abrakoltafsék-fel.

§. 176.

A’ fzorgalmatos Gazda az elöl-fzámlák 
Eledeleken kívül tobbeket-is talál, vagy a’ 
Széna-fogyatkozásának pótolására n vagy a’ 
Tejnek fzaporítására. Már Colum ella a’ Szar
vas-Marháknak igen dítséri a’ Lednek, és 
Borsó - fzalmát tsomorskákba, vagy ,por-. 
tziókra kötözve adni. A* Köles és Árpa- 
Szalma-fzetskát ugyan Ö jónak tapafztalta. 
Hogy a’ Szarvas-Marha, és a’ Ló-j$ a’ Szó
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ló törkölyt ki - mondharatlanúl fzereti, ma
gam tapafztalrarn. De hogy a’ fok, meg-is 
árt, az - is bizonyos. Columella ugyan azt 
mondja hogy kimosva, és Szetska közzé 
elegyítve, az-is jó. A’ próbát meg-lehet 
tenni. Mosatlan, a’ hogy a’ Lőrét le-fzürték 
róla a’ Gazdák, ’s a’ Pintzék eleibe ki-Ön- 
tötték, nem eg’yfzer láttam, hogy a* FejÓs- 
Tehenek meg-ették. Sőt Miskóltzon mint- 
eg’y fzokás, ha a7 Tehén a7 Tsordáról haza 
nem megy, azt a7 Pintzék közt, a7 Törkö
lyön’ keresni.

A7 Kápofzta - levél, és tor’sa meg-be- 
tsülhetetlen portéka a7 fejős Teheneknek. 
Ugyan meg - telik ám a’ ’Sojrár utánnok. 
Melly jó volna e’ fzerint az Ugarakat leg
alább a’ Leveles-kápoízra termefztésre fogni 
és haízontalanúl nem hevertetni.

Valamint a’ Legelőkön’, úgy az Ólak
ban is meg;kívántatik a7 friss víz. A7 Hol- 
lándufok Ólaik úgy vágynak rsinálva, hogy 
minden Tehénnek különös KÓ-edényje van, 
tele vízzel. A’ Sót feni kell foha kíméííeni, 
ha a7 hafznor fzerctjük. Leg-jobb kÖ/eflűl 
a’ Marha eleibe tenni. Jobb ízűn7 efzik, ifzik 
uránná. És nem kell félni, hogy a7 Marha 
majd tobzódik. A’ Kérődző - állat ritkán 
terheli - meg magát, hanem ha igen foká 
koplalt.

Mind ezekből á|tal-láthatja a’ Gazda, 
mit kellefsék tsinálni) hogy a’ HeverÖ*mar~ 
hát Pufzrákon’ való Legeltetés, és bov 
Széna nélkül, a7 iMajorokban egéfz Efztea-

4i2 V. R. A’ Sz a r v a s - mar.
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A* F e j e s r ő l . 4 i |

dót által, ki - tarthaíla; és mit rermeíTzék , 
hogy a’ Borjás-Tehenek-tartásából, a’ Te- 
nyélzés mellett ’síros, és elegendő Tejet 
fejhefsék. A’ Fejésrol leg - közelebb bő
vebben.

t e j n e k  mind Soksága, mind j ó 
sága az Eledelnek minémüségétol , és az 
okos bánáftól függ egyeneíen. Egyik a’ má- 
íik nélkül üreííen hagyja a’ Sojtárt. A’ leg- 
füvefebb Mezőben legelő Tehentol-is ke ve* 
fet fej az érteden Tseléd. Es ha minden 
Szorgalmatofságot véghez vifzen - is valaki 
körülötte, ha az Eledel alkalmatlan: kevés 
Vajat fog Télre gyűjteni. Hogy tehát irt-is 
kötelességünknek meg-feleljünk: a? Fejesről 
ezeket kívánjuk meg-tartani —

1. Ha a’ Fejős-Tehenek Tsordában jár
nak: arra kell íő-képpen vigyázni, hogy 
azoknak a’ tsendes Kérődzésre elegendő 
nyugodalom engedtefsék. így a* Tej mind 
jobb?, mind több. A’ Silcfiai H a \a fijú i Jár* 

fa sá g  erre a* dologra, az 1773. eíztead. való

V. S Z A K A S Z

A' Fej ésr ől ,

§. 17 7-
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Tudósíiáíinak 92-dik Levelén ezt írja: Eg’y 
gondos Tehenéíz 24. Teheneivel illyen pró
bát tett. Tizenkettőt azonnal , hogy meg
fejte, és a’ Majorban meg-fzénázta, a’ Le
gelőre ki-hajtott. A’ más 12. ellenben, a* 
meg-fejés, és étetés után 2. óráig a’ Major
ban nyugtatta. Nyóltz nap múlva úgy ta~ 
pafztalta, hogy az Udvaron'az étetés után’ 
pihenői Marháktól, minden nap 15. meflzel- 
lyel többet fejt, mint azoktól, a’ meliyek 
eg’yfzeriben a’ Legelőre ki-verettek. E gy
néhány nap múlva meg-fordította a’ Gazda
ságot, és az eddig pihenő Teheneket nyo
mon kihajtotta, a’ mállókat pedig benn tar
totta. Ujjra a’ történt, a’ mi elsőben t. i. 
A’ fejés után pihent Tehenek fzinr annyival 
tói bet adtak, mint az első tizenkettők, a’ 
meliyek, minthogy már moft amazok he
lyett a’ Legelőre nyomban ki - hajtattak: 
15. MeíTzely Tejjel minden nap kevefebbet 
fizettek.

A’ mellyből ezen két követkézéi!: tsiná- 
lom. a). Sokfzor láttam az Uraságok’ Ma
jorjai körül, hogy a’ Tehenek Délben-is 
haza-hajtatnak, és meg-fejetnek. De femmi 
Eledelt nem kapnak a’ fejés alatt. Mellyrc 
nézve a’ DéllÓben való pihentetés hafzonta- 
íanná válik.̂  b). Sok Gazda azt gondolja, 
hogy ay Tejnek Soksága, az eledel bovsé- 
gétől függ. Erre nézve, még ízidja a* Tsor- 
dáft, hogy a* Marhát jobb-jobb Darab Le
gelőre nem kergeti minden órában. Holott 
inkább a u  kelkne kívánni, hogy mikor 

. i;'

i n  v . R. A’ S zarvasam  am.
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Marhájit jól tartotta; engedje azokat nyu
godni.

2. Imittamott már láthatni reá Példát, 
hogy a’ Tehenek mi nálunk napjában három- 
fzor fejeinek. Kérdés. Van-é ebből haízon, 
nem el-fenyved-e a’ Tehén a’ gyakor fejés 
által? Mind az Okofság, mind a’ Tapafz- 
talás azt mutatják, hogy jobb háromfzor 
fejni, mint kétfzer, leg - alább azokban a’ 
Holnapokban, a’ mellyekben már a’ Borjú 
nem fzopik. Ugyan-is. a). A’ Tej a1 Vérből 
válik-külon, és a’ Tölgyekben öfzve-gyül. 
Már ha azt vagy a’ Borjú ki-nem-Szopja, 
vagy ki nem íejjük: a’ nedvcfség’ kélzíto 
edények fel - iíTzák, és az egéfz teilen’ eb 
ofztván, ezen’ vagy amazon’ az útón’ ki- 
gozölgik. b ). Azt magunk rapafztaljuk a’ 
teltben való nedvefségek körül, hogy va- 
lamellyik, mentol gyakrabban ki-meríttetik: 
annál hamarább, és nagyobb mértékben 
igyekezik magát helyre-pótolni. Ezt tapafz- 
talják az igen búja Emberek a’ Nemzo-niag- 
ra^nézve. A5 nagy Pípáfok a’ Nyálra nézve.’s a’
t. így van ez a’ Tejjel-fs. c). Az-is bizonyos, 
hogy a’ melly úton’ valamelly nedvefség 
lueg-Szokta a? ki-járáíl: másfzor-is arra kí
vánkozik. A’ ki magát ér - vágáshoz nem 
Szoktatta: a’ Vérnek Semmi bovségét fém 
érzi, és az az egéfz teilen’ fzéllyel-ofztja ma
gát. Ellenben a’ ki Ér-vágáííal é l : Szintúgy 
meg-érzi, hogy a’ Vére fok, és hogy me
gint azon’ az utón igyekezik ki-menni. Mi
kor a1 Tej a’ Tölgyekre Szokott egyfzerí

A’ F e j e s r ő l . 4$5
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nehezen ofztja-el magát a’ teilen’, és min- 
dég tsak ott akar ki-menni.

3. Az Elles előtt a’ fejéit 7. g. Héttel 
abban kell hagyni: mert már ekkor a5 Faj- 
zat a’ Tehénben nagy, és táplálására bővebb 
Eledelt kíván. Maga a’ Terméfzet tanít ben
nünket erre: mert a’ Tej már illyenkor
sós, és roíTz ízű. Mellyre nézve a’ Borjú 
magától-is fokfzor el-hagyja a’ fzopáíl, vagy 
a’ Tehén el-rugja azt maga alól. A’ fzopta- 
tós AíTzonyok ezt magok tapasztalják ma
gok , és Gyermeik körül, ha Teherbe 
esnek a’ Szoptatás idején’.

4. Sok GazdaíTzonyok panafzolkodnak 
azon’ , hogy a’ Tehén le-nem adja a’ Tejet, 
sót nem is engedi magát fejni, kivált Bor
jú nélkül. Az illyen Tehén fajtát ki kell a* 
Majorból tsapni. Sokan’ azt állírják, hogy
ha az illyen makats Tehenek’ hátát vizes 
ponyvával, vagy pokróttzal bé-terítik, mi
kor fejni âkarják : a’ Tejet le-adják, és nem 
rúgiiak. En nem próbáltam.

5. Mikor a’ Tseléd a’ Tehenet feji: a’ 
Tälgyekbol a’ leg utolsó tsepp Tejet-is ki
fejje: mert azt lehet tapasztalni, hogy ha 
valami benn-marad: a’ T lgyek fel-fzárad- 
nak. Ugyan-is a’ Tej akar kívül, akar a* 
Csetsekben legyék foká: Tetnek nem ma
rad , hanem meg-túródzik. Az Öízve - ment 
Tejet a’ ncdveíség-ízívó tsők fel-neimihat-

4i 6 V. R. S z a k  v a s - ma  it.
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Á' Fej es ről . 417

fák: mert igen fzükek. A’ lelfz hát, hogy 
a’ Tej meg-favanyodik, és még jobban öiz- 
ve megyen. Melly niiatt a’ Tehén, nem tsak 
hogy többé femmi Tejet fém ad: hanem 
még a’ TÓlgye-is el-romlik.

6. A’ Fejésben a’ tiíztaságra mindenek 
felett kelletik vigyázni: mert a’ Tej oliy 
kényes portéka, hogy tsak 1 g-kiíTebb fzenny- 
tol-is meg-romlik Ha a’ Cseléd efzik mikor 
fe j , és tsak egy Kenyér*mor\árskát a’ Tej
be ejt-is: az azonnal meg-favanyodik. Melly- 
re nézve a’ Tejes - edényeket is tifztán tar
tsa, nevezeteiben a’ fejő-'sojtárt. A’ Tehén- 
csetseit meg-moíla fzépen, és marfsgaŰa- 
meg. A’ hideg víz a’ vékony tejes edény
kéket öízve-fzorítván, a’ Tejet nem engedi 
le - jönni.

7. Mentol kevefebbet izzad a’ Tehén: 
annál több Tejet ad. Mellyre nézve a’ jó 
Eledel mellé, a’ mint fellyebb-is mondot
tam, a* nyugodalom meg - kívántatik. A’ 
gyakor itatás, a’ jó víz, és mindenek felett 
a* Só-nyalatás azt tselekízik, hogy a’ Mar
ha jó ízűn efzik, ifzik, és jól eméfzt. A’ 
jó ételnek, ’s rendes eméfztésnek a’ jó Tej 
a’ következéfe. A’ jó Tejet abból lehet meg- 
esmerni a). Igen fejér, b ) Kedves fzagú, 
3. Ha a’ nagy Körmödre eg’y tseppet té
vén, fzéllyel nem-foly: hanem gömbölyűén 
meg-áll. A’ kékes Tej, vizes, vagy az Edé
nyek meg-tágúláía miatt, valami kevés vér 
egyeledett belé. Mikor a* Tehéntől Vért fe
jünk, nem a’ Bofzorkányok rontották azt

D d
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meg, hanem a’ Csordás : mert Tserfa, Bikk
fa, vagy Egerfa Levéllel legeltette a’ Csor
dát. Ki kell az illyen Tejet fejni, és Érzet
tel egyelítve a’ Tehennel meg itatni. De a’ 
fzegény Tehenet kár mogyoró páltzával meg
kínozni. Inkább a* Csordáit fzükség meg- 
la’snakolni: miért reítelt jó helyen legel
tetni.

418 V. R. A* S z a r v a s - M ar .

VI. SZAKASZ.
Ä  Te j f e l r ő l

%

jß$L  T e j b ő l  a1 Házi-fzLikség’ elo-segél- 
lésén kivel, három nevezetes hafzna lehet 
a’ Gazdának, i* A’ Tejjel, és Tejfellel, 
a. A’ Vajjal. 3. A* Sajttal való Kereskedés, 
Erre nézve minden Pdajór-tartó Gazda fzá- 
mot-vefsék előre, meliyik végre lehetne a’ 
Helynek fekvéséhez képpeíl, a? Tehen-tar
tásnak leg-nagyobb hafznát venni > A’ né
pes Várafokban, vagy  az azokhoz közel 
fekvő Falukban bizonyos, hogy a’Tejből és 
Tejfelből nagyobb a’ hafzon, mint a’ Vaj
ból, és Sajtból: mert a’ Várafokban az íz
lés , és az Étel, *s Italbéli gyönyörűség na
g y o b b  lé v é n ,  mint a’ F a lu k o n * , b izo n y o fa n
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A’ T E í ?  E I  R Ö L, 4*9
gf Tejet ’s Tejfelt bőven meg-fizetik a’ La
kotok. A ’ távol való MezŐségekben a’ Vaj
ból, és Sajtból van tsak-nem egyedül a’’ 
hafzon.

§• 179-

A’ Tej három nevezetes, és eg’ymásról 
kiilömbözo réfzikbŐl áll. Vagyon benne. 1, 
Olaj. 2. Túró. 3. Víz. Az Olaj az, aJ mi- 
höl Vaj. A’ Túró, a’ miból Sajt. A’ víz, 
a’ miből Savó leífz. .

A’ Tejet ha rsak magára ríagyjuk-is: 
két réfzre válik t. i. meg-alfzik, és Felit 
fel-veti. A’ meg aludt Savóból Sajtot tsiná- 
lunk. Hogy a’ Savó meg-aludjék, a1 kíván
tatik reá, hogy elébb meg-íavanyodjék. A’ 
meg - favanyodáfl: minden - féle Savanyúkkal 
dŐi-lehet mozdítani, Etzettel, Czitrom-lév- 
v e l, B or-kővel, Kováfz tefztával ’s *a’ t. 
A’ meg-favanyodás azt tselekfzi, hogy a’ 
Túró a’ víztől külön-fzakafzraísék. Ezeken’ 
a? réfzeken kívül, van még a’ Tejben vala
mi bizonyos Tej-íavanyú is (Acidum laélis) 
de a’ melly a’ Tejjel úgy ofzve-van-fzove, 
hogy efzre nem lehet mind addig venni, 
míg abból ki-nem-fejtodik Van a’ Tejben 
valami Tzukor-is: mert a> Tejből Tej-tzu- 
krot lehet kéfziteni.

Hogy ezek a’ réfzek eg’ymásról külon- 
fzakadjanak, ezekre kelletik vigyázni.

1. A’ Tejet rifzta Edénybe tőírjük, 
hogy a’ Tejfel külön váljék a’ Savótól, és
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Túrótól. Ez könnyen meg-eíik: mert az 
Olaj a’ vízben tsak el-van keverve, és nints 
fel-olvadva. Mellyre nézve, ha a’ Tej nem 
háborgattatik: az Olaj, mint a’ Savónál ter- 
méfzet fzerint könnyebb réfz, magában fel
emelkedik a’ Tejnek fzínére. A7 mértékletes 
melegség ezt a’ fel-emelkedéft nagyon fegíri. 
De ha az nagyobb, mint fém kellene: a’ Savó 
az Olajat fel-olvaíztja (folvit) és íoha többé be
lőle külön nem lehet válafztani. A’ Boros-pin- 
tzák úgy jók, ha a’ Reaum ür Meleg-merőjének
io. gráditsáig hidegek. A’ Tejnek hát ezek na
gyon hidegék, kivált Télben. Nyárban igen is 
jók. Ha magoktól a’ nyári Tejes-pintzék nem 
jllyen hívefek: (ha lehet) vizet kell rajtok ke- 
refzfül folyatni, vagy alább ásni egyik fijókját 
hogy a’ Szükséghez képpeíl egyikben vagy ma
iikban meg-találja a’ Gazda a’ Tejfelnek leWé- 
tésére n:eg-kívántató mértékletes melegséget.

2. Az Ólom-edényeket, tejes Edények
nek nem tanátsos tsinálni: mert a’ mint a’ 
§. 178. mondánk , a’ Tejnek különös Sava
nyúja (Acidum) vagyon, ,a’ melly az OT 
niot fel-olvafztja, és az Ólomban mindég 
bőven maradni fzokort Egér-követ (Arfeni- 
cum. ) A > Fa-edényeknél nem volna eg’y-is 
jobb , ha őket tifztán lehetne tartani. A7 
marad hát hátra, hogy Tejnek, Tserép- 
edényeket válaíTzunk. A7 mázos fazekak igen 
eg7y formán vefzedelmefek, mintáz Ólom
edények. Ugyan - is a7 máz nem egyéb 
Ólom-méfznél. (Calx plumbi) a7 melly a7 
Savanyú által hafonló képpen fel-olvafztatik,

42o V. R. A* S ^ a r v a s *m a r .
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A’ mázatlan, vagy Vafzon-fazekak (a’ mint 
a’ Magyar AíTzonyok nevezik) azért nem 
jók , hogy a’ Tej magát lyukaiba be - vévén, 
megTavanyodik, és tóle az édes Tej-is ko- 
váfzt kap. Lehet mindazonáltal rajtok fe- 
gíteni. A’ Váfzon - fazekakat meg-fzoktuk 
tsendefen tüzesíteni, és lágy Sóval bé-hin- 
teni. A’Só itt mintegy üveggé válván, a’ lyuka« 
kát bé-dugja, és a’ fazekat meg-íimítja, úgy 
hogy femmi Tej többé beléjek nem mehet. 
A’ Méregtől feni lehet tartani: mert az A- 
gyagban, és Konyha-sóban, az nem Szo
kott lenni.

3. Formájokra nézve az Edények mi 
nálunk hoíTzú és fzük nyakú fazekak fzok- 
tak lenni. A’ melly valóságos Tejfel vesz
tegetés. Ugyan-is az Olaj, terméfzeti kön
nyűsége által fel-emelkedvén , igen tsen
defen jonn-fel a’ fazék’ tetejére, és apró- 
dónként. Már e’ fzerint a’ leg - kiíTeb do- 
log-is meg - akadályoztatj'a a’ fel-jóvéft. Ha 
a’ Fazék hoíTzú , vagy magas: látni való, 
hogy míg az Olaj egéfzlen a’ fzínig vere- 
kedhctik, a’ Savó fokát fel olvafzt belőle, 
a’ mellyből többé külön nem válik mefter- 
ség nélkül, a’ pedig a’ Majoroftól ki-nem 
telik. Annyival inkább ha a’ fazék’ óldala 
ki-álló, és a’ nyaka fzűk: tudni való hogy 
az óldal’ környékéről fel-emelkedett Olaj’ 
réfzetskék, a’ bé-hajló tserépbe meg-üt
közvén, nem tsak hogy fel-nem-vethetik 
magokat: hanem még alá-nyomattatnak, a’ 
hol a’ Savótól fel olvafztatnak.
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Leg-jobb hát ?’ tejes Edénytket úgy 
kéfzíttetni, hogy azok i. igen alatsony ok
2. fel-felé mind ízélefebbek - ízéleíebbek le
gyenek , hogy a’ Tejfel rövid utón’, mim 
den mrg-akadás nélkül fel-emelhefíe ma
gár. En egy Majorosnál Máié sütő Tepíikre 
láttam az édes Tejet tölteni. Eg y Juháiztól 
pedig igen lapos 1 ekenokre.

4 Nem minden helyen, és mindenkor, 
fém nem minden Tej eg’yformán veti - fel 
Pilléjét. Néha i*. másfzor pedig 24 — 36. 
órára alig válik a’ Te fel külön a’ Savótól. 
Abban áll tehát a’ Tejfel-gyűjtésnek min- 
d*n meílersége, hogy a’ Majoros azt az 
Idő pontjár n eg-tudja hiba nélkül, a’ mellé
ben a’ Tejfel tgéízlen külön-vált a’ Savótok 
Itt mind a’ Kéftdelein , mind a’ Hirtelenség 
vefzedelmes: mert a’ Savó minden módon 
fd-olvaíztja, és magához kapcsolja a’ Vajat. 
Én úgy tapafztaham hogy a’ GazdaíTzonyok 
akkor tartják a’ Tejfel ízedésre az időt al
kalmatosnak , mikor már a’ Tejfel buboré
kos. E’ káros rendtartás: mert mikor vala- 
melly folyó-tefí, Ser, vagy bor már bu
borék jár hányja: bizonyos hogy forrásban 
vagyon. Es így a’ Tej-is, mikor n ár bu
borékol; forr, és favanyedik. A’ Tejfel 
fzedésben pedig ezt foba fém kell várni: 
mert a’ forrás az egéíz teilet meg mozgatja, 
és így az Olajat a’ Savóval már nagy réfz- 
ben el-egyelítette. Bizonyosabb jel az, mi
kor a’ Savó már kékülni, vagy zöldülni 
kezd. A ’ Meleg méror-is fegítségíil. lehetne

4 2 Ä  V .  R .  A * S z  A K V  A S - M A K .
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itt venni, és meg-probálni, mellyik grádi- 
tson’ fzokott akkor a’ Meleg-mérőben való 
Kényeso állani, mikor a' Tejfel leg-több? 
és a’ Tejfel* fel-vetéíl: másfzor-is erre a* 
pontra várni. KiilÖmben jobb inkább ha
marább, mint később le-fzedni a* Tejnek a* 
felit. ŐíTzel-is jobb íijetni rendfzerint mint 
Nyárban. Az Öfzi Tejfel hamar megszo
kott keferedni, ’s a ’ belőle tsinált Vaj-is. 
A’ melly meg-keferedéft egyedül azzal előz
hetjük - meg, ha a* Tejfel le - fzedéíl'el 
íij etünk.

5. Sokfzot tapafzraiják azt a’ Majoro- 
rosok, hogy a* Tejnek fern ni i leli (ints, és 
a’ Szomfzéd Afízonyt tartják ollyan Bofzor- 
kánynak, a* ki Matska-képiben, a’ Tehén
nek hafznát ehvitte.

E? tsak Bába lelte babona. A’ Tejnek 
más baja van. Nem el-vitték irt a’ Tehén
nek halznát, hanem a’ Tejfel nehezen vá- 
lik-el a* Savótól. Sokfzor talán azért, mert 
Jhideg. Erre nézve némelly helyeken’ , úgy
mond Pratje Uram, így melegítik - fel a* 
Tejfelt, hogy a* Tejet, a’ mint fzokás E- 
dényekre fzűrik, és le-tefzik, hogy a’ felit 
fel-veflfe. Tíz óra múlva, mikor a’ Tejfel 
magát fel-adta, hanem hogy az kevés, az 
egéfz tejes fazekat, eg’y más vízzel addig 
töltött Edénybe borsátják, hogy a’ víz ép
pen a’ közepéig érjék-fel a’ bé - erefztett 
tejes Edénynek. Itt azt meg- kell -tartani, 
hogy a’ Tejes-fazék úgy erefztefsék - bé a’ 
máíik Edénybe, hogy az oldalak, vagy
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Fenekek fehol egymáft ne-érj ék* És így va
lami madzagon függ.

Továbbá ezt a’ két Edényt meleg Kály- 
, hára tefzik, és iaíTan iaíTan mind addig me« 

legírik, míg a’ Tejfel egéizlen fel-adta ma
gát, és ay Tej alól kék, és ritka. A’ tsen- 
des meleg a’ Tejfelt egéfzlen tel-emeli, úgy 
liogy eg’y SzürŐ-kalánnal, azt egyfzerre le
lehet venni. Ebből a’ Fáradságból kettős a5 
hafzon. i. Hogy a’ Tejfelt meg-nyerjük. 2, 
Úgy meg-sürítjük, hogy a’ többi Tejfelnek 
tsupa füfzerfzám helyett fzolgál. Mert kivált 
ha a) Tejes-pintze nem j ó : az illyen meg- 
melegíiett Tejfelt, eg’y Hétig'is el - lehet 
tartani, esnem hogy meg - k eleredne, de 
még a’ mindennap ízedett Tejfelt fém en
gedi meg keferedni, ha azzal együvé töltet
vén , minden nap frifss Edénybe által - téte
tetik, mind addig, míg annyit gyűjtünk5 
hogy a’ Köpülio már meg-ielik.

414  V .  R .  A *  S z a r v á s - ma m ,
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V II. S Z A K A S Z ,

A’ V a j  ró l.

§. 180.

A  T e j f e l b ő l  tsak igen könnyű 
radsággal - is Vajat lehet köpülni. Mellyre 
nézve nagyon lehet tsudálni, hogy a5 Világ 
olly késÖn, tanúi ta-meg aJ Vaj-tsinálás’ mód
ját. A’ régi Görög Vers fzerzok, és BÖltsek 
gyakran emlékeznek a’ Sajtról. De a’ Vaj
nak , nevét fém lehet Iráfaikban találni. Ari- 
íloteles fokát írt a* Tejről, a’ Sajtok’ ne
meiről, és Savóról. De a’ Vajról ingyen 
nem-is álmodik. Már a’ Rómaiak tsináltak 
Vajat; de Etel gyanánt véle nem éltek; ha
nem úgy nézték mint orvofságot, holott 
a’ Plinius bizonysága fzerint, már más Tar
tományokban minden hafznait esmérték.

§. i 8k

A* Vaj a’ Tejfelből, tsak a’ mozgatás’ 
fegítségével - is öfzve- megyen. A’ Köpíillo 
olly eg’yügyü , és esméretes H ázi-bútor, 
hogy le-befzéllésével éppen nem fzükség az 
időt tölteni, annyival inkább azon’ törni az 
elmét; hogy miképpen kellefsék meftersé-
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gefebb köpüílóket tsinálni, vagy az édes 
Tejből eg’yízerre Vajat kéfzíteni, KópüllÖ 
nélkül. Az Anglufok már erre-is kéfzítettek 
Machinát. De azt tudjuk, hogy minden 
mozgó - alkotvány, ha nem költséges, leg
alább bizonyoíán ido-veíztegetés, a1 melly 
egyik sem Gazdaság. Inkább arra tefzek hát 
némelly jegyzéfeket, mikre kellefsék a’Ko- 
püllÖnik főképpen vigyázni.

i. Leg-jobb minden nap meg-köpülleni 
a’ fzedett Tejfelt: mert a’ tapafztalás ta
nítja, hogy mentol friíTebb a’ Tejfel: a11 
Vaj is annál friíTebb, jobb ízü, és tartha- 
tóbb fog lenni. *

s . A’ KöpülíŐt, mihelyt a’ Kopüllésnek 
vége van , erőfen ki keli tifzta vízzel mosni, 
és azt ingyen feni várni, hogy a’ benn-ma- 
radott favanyú Savó meg-fzáradjék. Vigyázni 
fzükség árra-is fzorgalmatofan, hogy a’ Tej- 
felbe, vagy tsak a’ le jb e-is  leg-kifíebb 
Hamu, vagy Nád-méz mor'salék fém keve
redjék: mert az ugyan ítélet-napig feni fog 
Öfzve-menni.

3. Fele-is az íróban marad a’ Vajnak , 
ha a’ Tejfel a’ KÖpülloben jobban meg-me- 
legfzík, mint annak rendfzerint való meleg
sége volt, a’ KÖpíilíŐbe való töltés előtt. 
Ez a’ meg-nielegedés négy okokból fzárma- 
zik rendfzerint. a) Ha aT Ropülíő, vagy me
leg Napfényen fzáraztatván , vagy meleg 
vízzel ki-mosattatván, el nem hívül addig 
tökéletefen, míg ay Tejfel bele-töltetne, b). 
Ha a* Szoba meleg, c) Ha a’ Levegő meleg.

42Ó V. R. A ’ S z a r v a s - M a r .
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És ha d) A’ Kcpülló igen fzaporán veri a* 
a’ Hadarót egymás után, és nagy erővel. 
Mellyre nézve a’ Majoros a' KöpüllÖt meg* 
tapogaíTa , és nem elébb töltse bele a’ Tejfelt; 
hanem mikor már azt keze-fejével hidegnek 
érzi. A’ Szobának azt a’ réízét válafiza , a’ 
melly leg-hívefebb. Nyári napokon minden* 
kor Nap fel-kólte előtt leg-alább egy  órá
val fogjék a’ dologhoz; a’ mikor a’ Levegő 
hidegsége a’ pintzék* rendfzerint való hideg
ségével eg’yezik. Kánikulában én gyakran 
láttam délben-is köpülni, de mindenkor hí
dig pintzében, vagy Jég veremben. A’ Kö- 
píillö azon igyekezzék, hogy egyenlő üté
seket, és mértékleteseket tsináljek minden
kor , és ha el fárad : más vegye a’ hadarót 
kezébe.

4. Ha mind ennyi fzemefség mellett-is 
meg-eíik , hogy a’ Tejfel Öfzve nem akar 
menni : nints egyéb hátra ( ha t. i. a’ me
leg idő van gyanúságban) hanem hogy a’ 
Tejfelt tőltse-ki , és a1 KöpüllÖt töltse t t le  
hideg kút-vízzel, a’ mellyröl a’ KÖpüllő tsak 
hamar meg hívül. Vagy pedig (a ’ mi még 
ennél fokkal jobb ) a' KöpüllÖt minden 
Tejfeleitől botsáíTa valami hideg vízzel *d- 
dig meg-tőhött Lugzóba , míg az a’ Tejfel 
magafságával eg’yezik. Ez a’ hirtelen való 
meg-hidegedés minden egyéb mefterségek- 
nél harhatófabb. De reá kelletik vigyázni f 
mikor van az a' pont, a’mikor már a’ Tej
fel meg-hidegetett.
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5. Télben éppen ellenkező okból nem 
akar a’ Tejfel öfz veimen ni. A’ miatt t. i„ 
hogy az ig€?n hideg Illyenkor hát nem azon 
kell lenni, hogy a’ Tejfel meg-hidegedjék „ 
hanem hogy meleget kapjék. Sokfzor úgy is 
el érjük tzélunkat, ha a’ Köpüllot forró-* 
vízzel ki-oblöngetjük. Ha e’ nem hafznál: a* 
Köpüllot Tej feleikül a’ tüztol távolag kell 
forgatva meg-melegíteni.

6. Abból éfzre-veheti a’ GazdaíTzony % 
vagy Majoros , hogy fziikség-e a’ mondott 
fegedelmekhez ragaízkodni , vagy pedig 
tsak a’ fzapora ütés hibázik, ha a’ Köpüi- 
lonek'fejét le-vévén, meg nézegeti. Ha már 
azon sárga tseppek láttatnak: nem fok ütés
sel öfzve-fog a’ Tejfel menni, és tsak a9 
hadaróvai kell fzaporán, de nem febefet* 
dolgozni.

§. 182.

Mikor a’ Tejfel Öfzve-ment: még igen 
fávol van attól, hogy Vajnak lehefsék nevez
ni. Vajnak akkor hívjuk, mikor már az író
tól, és minden egyéb tifztátalanságtól meg- 
fzabadúlt. Ezt a’ Köpüílo nem rselekedheti. 
Ki kelletik tehát az Öfzve-álirott Vajat venni * 
és egéfzlen el-kéfzíteni. A* melly így fzokott 
meg-esni.

A’ Vaj egy ízéles tálba tétetik, és h’- 
deg vízzel mind addig fzívatik, míg a’ víz 
egéfzlen tifztán le nem jön a’ Vajról. Jobb 
mindazáltal a’ Vajat két kézzel a’ vízben

42g V. R. A’ Szar  v a s - M ar.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A* V Á j fi ó i;

gyűrni ’s marizsgatni, hogy a* víz. minden ré- 
ízekre bé-vehefTe magát, és az írót kimos
sa, a’ melly ha benn marad: a’ Vajnak avas 
ízt okoz.

Itt eg’y nevezetes Kérdés adja elöl ma
gát t. i. Miképpen lehetne az Irós-vajat da
rab ideig el-tartani meg-keseredés, vagy pe- 
r>éfz nélkül. Sokan azt tartják, hogy ha az 
író hideg vízzel a’ Vajból tökéletelen nem 
tsak ki-mosatik, hanem minden nap kétízer- 
is megűjjítottfrifs vízbe helyheztetik : a’meg- 
mofott Vaj, minden változás nélkül darab 
ideig eí-tart. Mások ellenben azt állítják 
mint Pratje Uram-is, hogy ha az Irós vajat 
foká meg-akarjuk tartani: éppen nem kell 
vízzel ki-mosni, hanem tsak Izárazon mind 
addig gyúrni, míg leg-kiílebb víz jon-is le 
róla. Én próbáltam mind a’ két módat téli 
napokon kéntelenségbol, Szem-fájdalmival 
hoíTzafan küfzk'ódvén. Az Orvos , mind egy 
bizonyos Flaftrom kéfzítésére, mind a’ nya
kamon ki-nyitott ,eleven íebnek nyitva taro
lására igen frifs Irós-vajat rendelt. Ollyan 
helyen lévén, a’ hol Irós-vajat téli napokon 
nem akkor kaphat az Ember , a’ mikor akar, 
kéntelen voltam azt két három Holnapokig 
is el tartani igyekezni és ezeket tapafztal- 
tam. 1. Ha az Irós-vajat vízben ki-mofat- 
tam, és frifs vízben tartottam: nem igen 
fokára meg-fejéredett. A’ fejér fzínt pedig 
nemigen kedvellikfemmiféle Vajban a’ Gaẑ  
dafízonyok. 2. A 7 Vaj 5—6. Hetek múlva 
fzagadan volt ugyan, de ízire nézve kefe-
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rüséger kapott. 3. Mikor fzárazon gyúrtam- 
Öízve a’ Vajat minden mosás nélkül: tovább 
tartott friisiben. Hanem eg’yízerre, a’ mi- 

# kor nem-is gondoltam úgy meg-avafodott, 
, hogy az Ember orrát tekerte a’ fzaga. Har

madik módra kellett tehát vetemednem , a’ 
mellyet azólta-is tsalhatatlanúl jónak tapafz- 
taltam. A Vajat t. i. fzárazon keményen 
meg-gyúrtam hideg helyen , és az egéfz tso- 
mót el-lapítottam, és vékonyan, fzitálr Só
val n\eg-hintettem, ’s egyenlően öfzve-gyúr- 
tam , Öízve-vertem , és félre tettem. Négy 
Hét múlva : mert eddig sózás nélkül-is el-le- 
het tartani, a’ Vajat édes Tejjel ki-moűam, 
’s vele minteg’y meg-dagafztortam. Ebből a’ 
lett, hogy ay Tejjel meg-gyúrott Vaj min
denkor úgy meg-frifsült, mint ha tsak akkor 
kopülték volna. Ezzel a’ mesterséggel az 
avas Vajból-is rsináltam frifs Irós-vajar, és 
az érett Túróból frifs gyenge Túrót.

§• 183*

Ha a’ Gazda a’ Vajjal nagy Kereskedést 
folytat: nem érkezik arra, hogy a’ Vajat 
Tejjel gyúrogaíTa. Ollyan módról kell hát 
gondolkozni , a’ melly által a’ Vaj minden 
gyúrogatás nélkül-is Efztendeig-is el-áll. 11- 
iyen mód a1 Bé-sózás. A’ mellyre ezeket tar- 
ísuk-meg.

1. Á’ mi GazdafTzonyaink a’ Bé-sózás 
mellett a* Vajat ki-ís fzokták olvafztani, és

43ö V. R. A ’ Sz a r v a s - M aii,
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e2t Ölvafztott-Vajnak nevezik. Az olvafztás 
igen fzemes GazdaíTzony kezébe való: mert 
tsak kevéfsé legyék-is a’ meg-melegírés na-

fyobb mint kelleíik : a’ Vaj kozmát kap. A’ 
i hát tsak ugyan olvafztort Vajat akar Tél

re gyűjteni: az olvafztást így tegye~meg. A’ 
vajas-fazekat botsáfsabé, madzagon fel füg- 
gefztve , más nagyobb vízzel meg - töltött 
Edénybe, de ügy hogy a’ két Edény egy
mást fehol fém érje, és tegye tűzre ; a’ Vaj 
mindenünnen egyenlően melegedvén a’ víz
től, fzépen m egolvad, és kozmát fém kap.

2. Jobb az a* mód , melly fzerint az 
Irós-vaj fzitált sóval egyenlően meg-hinret- 
vén, keményen meg-gyűratik, és az Edény
be minden olvafztás nélkül táblánként erő
sen bé-veretik.

3. Az Edények akar fából, akar tserép- 
bol legyenek, minekelotre a’ Vaj beléjek 
tétetnék, fóval vaflagon meg-híntetnek. Ma
gát a’ Vajat-is jobb mindenkor inkább vafta- 
gon fózni, minr vékonyan, tsak hogy a* 
Só jól el - egyelíttefsék gyúrás által a' Vaj 
kóft.

4. Mikor már az Edény tele van Vajjal 
verve : tetejétől fogva egéfzlen a’ fenekéig 
vékony veíTzovei sűrűén meg-fúratik, a* 
melly fúrásokon a’ Sós-víz (Muria) végtől 
végig le fzolgálhafsék. A’ Sós-vizet olly erő
sen fzükség tsinálni, az az a’ meleg-vízben 
mind addig kell a* Sót hányni, míg az úgy 
meg-sürüdik, hogy a’ Tojás benne le nem 
fii. Ezzel a* Sós-vfzzel erefatetik ofztin fel
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ógy fzólván, a’ Vaj az Edényben. A’ miből 
álul lehet látni, hogy a’ Vadnak eg’yfzerré 
haíznát venni nem lehet, minthogy felette 
sós* Ki-vefzen hát a’ Szakárs eg’y két fontot 
a1 Sós-vajból, és tifzta vízzel f  ivat ja mind 
addig, míg a* Vajról le-jövo víz sósnak ér
zik. Szaporábban megyen a’ dolog, ha a’ 
Vajat ta-kalánnal víz közt tori, eg’y lapos 
tálban. Az így kéfzített Vaj igen frifs, és 
jó ízű.

5. A’ ki az illyen bé-sózott, ’s ismét 
Jd-mosott Vajból egéfzlen frifs Irós-vajat kí
ván tsinálni: tegyék belőle, annyit a’ men
nyit akar a’ Kopüllöbe töltött Tejfel köz
zé , és verje eg’yüve. Hanem arra vigyázzék, 
hogy a’ bé-tétel éppen akkor efsék, mikor 
a’ V a j Öfzve akar állani. A* mellyet a’ 181. 
§. Nro. 6. meg-mondott jelből eg’yfzerré 
éfzre lehet venni,

i£2  V. R. A ’ S ^ á k v a s - M a h i í .

V III . S Z A K A S Z .
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V III. S Z A K A S Z .

A* Sajtról.

§• 184

A  S a jt  már a’ Tejben egéfzlen kéfzen 
van §.179. és a’ Sajt-tsinálás tsak abból áll: 
hogy a’ Túró a* Savótól külön válaíztaGék, 
merr magában ugyan azt el nem hagyja , 
minthogy vele atyafiságofabb fokkal, mint a* 
Vaj, a’ melly az írótól magábamis el-válik, 
ha nem egéfzlen-is.

ihnen láthatjuk, hogy a’ Sajt-tsinálás 
Igen eg’yügyü meílerség. Azonban még-is 
nehéz jó ízű, és tartós Sajtot nyomni* A’ 
Túró úgy válik-el a’ Savótól, ha ez meg- 
fa vanyodik. De ezt nem kell meg-várni: mert 
a’ Sajt felényi jósággal fém fog-bírni. Meg 
kell hát ezt a* Savónak magától való meg- 
favanyodásátazzal előzni, hogy az édes Tej
be magunk tegyünk valami Savanyúnak ne
m ét: mert ez egyedül az, a’ mi a’ Túrót a’ 
víztől külön-fzakafztja.

§• 1 8 5 *

A5 leg-hírefebb Sajtok’ nemei ezek. A9 
Ceftriai Sajt Angliában. A’ Svajtzer Sajt. A* 
Hollándiai, és a’ Pármai Sajt Olafzorfzág-

E  G

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



bán. Már a’ ki a’ Sajtból akar kereskedést 
tsinálni.: külömb - külombíéle próbákat te
gyék meg , a’ meliyekröl a’ következendő 
Tvikkdyekben fzollunk- mert a’ Tej az Ele
delnek minémüségétól függvén, nem alkal
matos arra, hogy mindemk nevezetes Sajt- 
tsinálás' módját megdzenyvedje. Ezek a’ 
Sajt * nyomásra meg - kívántam közönséges 
Rendtartások.

1. A’ Sajt-nyomó Major közel legyék 
a’ Legelőhöz : mert ha a’ Tehenekne k mefz- 
fzi;öl kelletik haza járni: a’ Tej a’ Tölgyek
ben tapaíztalható képpen meg-melegfzik, a* 
melly miatt mindenkor nehezen lehet Sajrnak 
öfzve-állírani. Talán leg-jobb volna a’ Tehe
neket a’ Legelőkön , ha azok távolka fekfze- 
nek , meg fejni, és a’ Tejet mindjáft ott 
bé-óltani, és Sajtnak nyomni: mert ha még 
a’ Tejet ki-fejve, elsőbb haza-viíTzük, még 
tohb kárt tefziink, mint ha a’Teheneket ha
za hajtjuk, és othon’ fejjiik-meg. Ugyán-is 
a’ rázás által a’ Vaj mind a’ víztől, mind 
a’ Túrótól úgy külön válik, hogy kivált a9 
Túróval többé öfzve nem áll. Melly miatt 
a’ Sajt igen fovány íeíTz.,

2. Mentol jobb az Oltó : ( Coagulum ) 
annál jobb a’ Sajt-is. A’ Bernai gazdálkodó 
Társaság út-mutatása fzerint így kéfzíil az 
Oltó* A’ gyenge Borjútskáknak/a1 mellyek 
még az Anyjok Tejénél egyéb Eledelt 
nem kórtoltak, negyedik gyomraik ki-vétet- - 
nek, a’ mellyek tele vágynak Gyomor-la- , 
vanyúval. ( Liquor gaíiricus) Ez a1 Gyo- -

434  V. R. A’ Sz a r v á s - mah.
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mór favanyú igen erős, az eledelt e’ fzokta 
a' Gyomorban ízéllyel rágni. Színére, éssü- 
süségére nézve haíonló a’ meg-áztatott ke
ményítőhöz. A’ Gyomornak tsak a1 hártyá
ja jo Óhónak. A* melly ellen mindjárt hi
báznak a’ Magyar Gazdák, a* kik a’ Borja 
Gyomrot minden tejeitől, a’ mellyet a’ Bor
jú bé-fzopott, meg-fzárajtják, és vele eg’y- 
néhány Eíztendeig oltanak. A’ ki-vétetett 
Gyomor továbbá ki-hasíttatik, és hideg víz
ben fzépen ki-mofatik, és Sóval mind kül
ső , mind belső fzíne bé hintetik.

Minekutánna a* Gyomor már ennyire 
kéfzen van : azt eg'y Sóval mázolt fazékba 
§. 179. Nro. 2. fzokás tenni, és vízzel fel- 
erefzteni. Egynéhány Hét múlva ez a* víz a’ 
Gyomor-favanyútól annyira meg tsípősódik, 
hogy a’ Túrót a} Savótól külön-válafzrjae 
Mások ebből a’ favanyú vízből a’ Gyomrot 
EfztendS múlva ki-vefzik , m eg-m ofsák, 
meg fzárajtják, és a’ Tejbe, ázott Levét ke
verik. A ’ tapaíztaíás azt mutatja, hogy az 
a* leg-jobb Oltó, a’ melly a’ favanyj Lév- 
ben más-fél Eíztendeig állott. Még a" Gyom- 
rot-is meg-válafztják a’ Svajtzerek, és azt 
tartják leg-alkalmatofabbnak, a’ melly bar
na erekkel tellyes.

Hamarább-is el-lehet az Oltót kéízírení 
ezen az úton. Két Gyomornak 4. ittze tifz- 
ta vizet meg-melegítek, oilyan melegségre, 
mint a' ki-fejt Tehén-tej fzokott lenni; és 
mind addig olvafztok-bele apróra törött Sót, 
míg a’ Tojást meg nem bírja. A* Gyomrot

E e  2
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bán. Már a’ ki a’ Sajtból akar kereskedést 
tsinálni*.; kiilomb * külombíéle próbákat te
gyék meg , a’ meliyekröl a’ következendő 
Tzikkelyekben fzollunk- mert a' Tej az Ele
delnek niinémüségétól függvén , nem alkal
matos arra, hogy mindemk nevezetes Sajt- 
tsinálás* módját megdzeny vedje. Ezek a’ 
Sajt - nyomásra meg - kívántato közönséges 
Rendtartások.

1. A’ Sajt-nyomó Major közel legyék 
a’ Legelőhöz : mert ha a’ Teheneknek mefz- 
íziröl kelletik haza járni: a’ Tej a’ 1 ólgyek
ben tapafztalható képpen meg-mclegfzik , a* 
melly miatt mindenkor nehezen lehet Sajtnak 
öfzve-áliítani. Talán leg-jobb volna a’ Telit
e k e t  a5 Legelőkön , ha azok távolka fekfze- 
nek , ‘meg fejni, és a’ Tejet mindjáft ott 
bé'óltani, és Sajtnak nyomni: mert ha még 
a’ Tejet ki-fejve, elsőbb haza-viíTzük, még 
több kárt tefziink, mint ha a’Teheneket ha
za hajtjuk , és othon’ fejjük-meg. Ugyán-is 
a’ rázás által a* Vaj mind a’ víztől, mind 
a’ Túrótól úgy külön válik, hogy kivált a* 
Túróval többé öfzve nem áli. Melly miatt 
a’ Sajt igen fovány leííz.,

2. Mentol jobb az Oltó : ( Coagulum ) 
annál jobb a’ Sajt-is. A’ Bernai gazdálkodó 
Társaság út-mutatása fzerint így kéfzül az 
Oltó* A’ gyenge Borjútskáknak, a* mellyek 
még az Anyjok Tejénél egyéb Eledelt 
nem kóíloltak, negyedik gyomraik ki-vérér
nek , a’ mellyek tele vágynak Gyomor - ía- 
vanyúval. ( Liquor gaílritus) Ez aT Gyo-
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A’ S A J T R Ó L. 435
mór favanyú igen erős, az eledelt e’ fzokta 
a* Gyomorban ízéllyel-rágni. S z ín é r e , és síi- 
süségére nézve haíonló a’ meg-áztatott ke
ményítőhöz. A’ Gyomornak rsak a’ hártyá
ja jo Óhónak. A’ melly ellen mindjárt hi
báznak a’ Magyar Gazdák, a’ kik a’ Borjú 
Gyomrot mincfen tejeitől, a’ mellyet a’ Bor
jú bé-fzopott, meg-fzárajtják, és vele eg’y- 
néhány Efzrendeig oltanak. A’ ki-vétetett 
Gyomor továbbá ki-hasíttatik, és hideg víz
ben fzépen ki-mofatik, és Sóval mind kül
ső , mind belső fzíne bé hintetik.

Minekutánna a* Gyomor már ennyire 
kéfzen van : azt eg’y Sóval mázolt fazékba 
§. 179. Nro. 2. fzokás tenni, és vízzel fel- 
erefzteni. Egynéhány Hét múlva ez a* víz a’ 
Gyomor-favanyútól annyira meg tsípősodik, 
hogy a’ Túrót a* Savótól külon-válafztjae 
Mások ebből a’ favanyú vízből a’ Gyomrot 
EíztendŐ múlva ki-vefzik , meg - mofsák, 
meg-fzárajtják, és a’ Tejbe, ázott Levét ke
verik. A ’ tapasztalás azt mutatja, hogy az 
a* leg-jobb Oltó, a’ melly a’ favanyj Lév- 
ben más-fél Eiztendeig állott. M égaG yom - 
rot-is meg válafztják a’ Svajtzerek, és azt 
tartják leg-alkalmatoíabbnak, a’ melly bar
na erekkel tellyes.

Hamarább-is el-lehet az Oltót kéfzíreni 
ezen az úton. Két Gyomornak 4. ittze tifz- 
ta vizet meg-melegítek, ollyan melegségre, 
mint a' ki-fejt Tehén-tej fzokott lenni; és 
mind addig olvafzrok-bele apróra törött Sót, 
míg a’ Tojást meg nem bírja. A’ Gyomrot

E e 2
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ebbe a’ Sós vízbe tefzem, és 24. óráig ben
ne tartom, a’ mikorra az Óltó ke'ízen van.

3. Ha a’ tűzhöz tett Tej illendőképpen
melegfzik tsak meg: a Sajt belőle tapaiztal- 
ható képpen jobb leíTz. Ha a’ Tejet nagyon 
meg-melegíted: a’ Sajt igen lyukatsos, és 
ízetlen. Ha pedig kevéisé melegíted tsak 
m eg: a’ Sajt felette öfzve-efik. A’ Svajtze- 
rek addig melegítik tsak, míg az, a^frifsiben 
ki-fejt Tejjel eg’yforma meleg. És inkább 
fzeretnek abban hibázni, hogy a’ Tejet meg 
nem melegítik a’ mondott nagyságra : mert 
azt tapafztalták, hogy ay melegebb Tejből 
kevés, és roífz Sajt-is kéfzül. A’ rendes me
legséget lehetetlen el-hibázni, ha ay Meleg- 
merot nem refteljük ay Háznál tartani. A *  
R eaum ur Meleg-mérőjében tizenketted-fél 
grádicsra megyen fel a’ kényeso, mikor a’ 
Tej ay friíliben ki-fejt Tejjel egyenlő meleg. 
A’ Vharenheitenében 57 1/2. f

4. MinekelÖtte a’ Tejbe az Oltó bé- 
tétetnék: igen jól meg törött sót kelletik a1 
Tejbe keverni, annak fokságához mérsékel
ve : mert az ekkori Sózás által a’ Sajt min
denütt egyenlő sós leíTz, és a’ Túrónak Öfz- 
ve-menéset-is fegíti.

5. Mikor a’ Tej már illendően meg-me- 
legedett: az Óltót kell bé-tenni* A’ mérté
ket leg-jobb a’ tapafztalásból meg-tanúlni 
A ’ kövér Tejbe bővebben fzükség tenni, 
mint ay Soványba. Rendfzerint annyi Tejbe 
ay mit eg’y jó Tehéntől eg’yfizerre fzokrunk 
fejni, eg’y evő kalán Gyomor-levet botsá-

436 V. R. A' Sz a r v a s - M ar.
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óink, és nem magát a’ Gyomrot: mert et
től a’ Sajt mindenütt megpenéízesedik. A’ 
mértékre azonban fzoroí'san vigyázzunk: 
mert a* fok Oltó a’ Sajtot meg-tsípősíti, a* 
kevés pedig ízetlenül hagyja.

6. Minekutánna az Oltót a’ Tejes-üftbe 
bé-tettem, nyomon el-kavarom gyengén , 
hogy jól el elegyedjék a’ Tejjel, és az üllőt 
a’ tűzről le vévén 2—3 rét gyűrött poíztó- 
val bé terítem , hogy a’ melegség el ne ízál- 
jék. A’ bé t̂akart Ültnek leg-aíább két óráig 
olly tsendeíen kell állani, hogy még tsak 
meg fém rezzenjék: mert a’ Túró az Öfzve- 
állásban meg-akadályoztatik. Mentól tovább 
várakozom a’ Túró meg-ízállása után: annál 
több, és jobb Sajtot tsinálok. A’ honnan 
hibáznak azok , a’ kik lél-óra műlvá mind
járt a’ Túró’ ki-ízedéséhez nyúlnak. Minden
kor bizonyos jele a’ Savó , a’ Túró öízve-

Savó fejér, tudni való %Míg a'állásának.
hogy még várakozni kell. Ha már meg-zol- 
dült, bátran ki lehet a’ Túrót fzedni.

7. RoíTz Sajtnak tartjuk azt, a’ melly 
lyukatsos. Ennek elejit vehetjük azzal, ha 
várakozunk, míg a’ Túró magában fzépen 
öízve-áll. Mikor a’ Tej ófzve kezd menni : 
apró taknyos, és sima darabotskákba áll 
elsőben Öfzve , és tsak idő múlva keménye- 
dik Sajttá. Már ha íijetek a’ Túró kiszedés
sel : bizonyos hogy fok ilíyen taknyos da- 
rabotskákat ízedek-ki. A’mellyekha Sajtnak 
nyomatnak, eleinten tömöttek ugyan: de 
kevés idő alatt vízzé válnak, el-fzállanak,

* E e 3
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és a’ Sajior meg-lyukafosűjcik. Innen a1 Sajt 
ritka, 'éi* kónnyu-is leflz ? a’ melly mind a* 
kenő igen rofi'z j 1 a’ Sajt-vevők előtt.

8> Mikor már a’ Túró meg-fzállott, és 
a’ Savóban tsak imitt-amott úfzkálnak né- 
melly darabot$kák: a’ Tarót ki lehet ven
ni , és fzürő nagy kalánnal az apró darabocs
kákat hozzá menngéíni , és fél óráig fa* tá
nyéron tartanig hogy a’ réfzetskék annál job
ban öfzve-menjenek. A’ mikor az egéfz da
rabot annyi réfzekre fzelem tzérnával, vagy 
fa-kéíTel, a’ mennyi formát gondolok meg
telni belőle. Es így tovább.

§. 186.

A’ Svajtzer Sajt-nyomáfl eképpen írja- 
le a’ Bernai gazdálkodó Társaság.

). Négyféle Sajtot nyomnak a1 Svajtze- 
rek. Kövéret, Fél-kÖvéret, foványr, ésleg- 
roílzabbat. A’ kövér Sajtot Tavafztól fogva 
Jakab napig fzokták nyomni oilyan Tejből, 
a’ mellynck a’ felit foha le nem fzedik. Ha 
a1 Gazdának fok a’ Tehene: minden nap Sajt
nak nyomja az egéfz fcjést. Ellenben az eft- 
veli Tejet a’ reggelivel Öfzve-tŐlti, meg- 
melegíri a’ §. 1P5. Nro. 3. fzerinr.

2. Mihelyt a1 Tej Öfzve-állotr i le vefzi 
az Ü#ör a’ tűzről, és eg’y Kőmíves forma 
fa kalánnal azt mind addig keveri , míg 
egéfzlen meg nem sürűdik. E’ meg-íévén úfj- 
ra a’ tűzre tefzi 7 és a’ fenekre le-ülepedett 
S a jtot vagy hadaróval, vagy k ézzel egéfzlen

438 V. R. A’ Sz a r v a s - M a r h .
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ofzve nyomja, hogy a’ Sajt annál sűrűbb 
legyék

Mintkutánna a’ Sajtot egéfzlen Öfzve- 
nyomta: ki-vefzi az Üítböl, és egy  alatsony 
kerek Edénybe erősen bé-fzorítja, a’ mel y
nek a’ feneke lyukas, hogy a’ Savó azon’ 
ki-folyhaísek. Ébból az Edényből a’ Gomo- 
lyát egynéhányfzor ki-vefzi, meg-fordítja, és 
újjra erősen bele-nyomja, míg a* Savó egéfz- 
len ki nem megy, és a’ Gomolya, formát 
nem vefz magának az Edénytől.

4. E’ meg-lévén , más napig, vagy míg 
ujj Sajtot nem nyom : a’ Gomolyát ezen 
Edényben bé-nyoniva tartja; a’ mikor ki
vé vén, tifzta ruhával bé-borítja, és egy ol- 
lyan magafságú fa-abronttsal, a’ mirsoda va
stagnak a’ Sajtot akarja hagyni, megszorít
ja, és így kórul abrontsolva két delzka kö
zött nagy kővel meg-nyomtarja, hogy a* 
Savó annál inkább ki fzivárogjék, és a’ Sajt 
Öfzve-álljék. Ez a’ munka egynéhány napig 
így tart: mert a’ ruhát minden nap fel kell 
fzárazzal tserélni, hogy a* Savó benne meg 
ne favanyodjék.

5. Végre a’ nyomott Sajtot Kamarába 
vifzi, és minden nap lágy Sóval meg-hinti, 
míg az egéfzlen meg-keményedik. Az il
lendő bé-sózás tselekfzi azt, hogy a’ Svaj- 
tzer Sajt mind kedves ízű, mind foká tart.

6. A’ Svajtzer a’ Sót meg fzokta ránta
ni , és eg’y arra kéfzített Kéz - fa-malmots- 
kán meg-Őrleni , és igen tifztán a’ lágy Sajt
ra sűrű fzitán felül ízitálni. Mikor a’ Sajt

E e 4
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már kemény hajat kapott: a’ röftölt Sót tifz- 
ta ruhával dörgöli arra reá. Az ujj Sajtra 
minden nap kétfzer, a’ régibbre eg’yízer 
egéfz Sz. Márton napig.

7_. A’ Svajtzer Sajtot arról lehet meg
tudni ha kövér e , vagyfovány, hogy a’ kö
vérnek mind a’ két feneke ollyan egyenes, 
és sima, minta’ Karimája. A' Soványnak pe
dig be fzokott a’ közepe mind a’ két-fe- 
lol ha.lani.

* Miképpen tsinálják a’ fovány Sajtot, 
nem izükség le-írni: mert azt mi igen
is tudjuk.

§. 187■

Hollándusok két féle nagyságú Sa so
kat nyomnak rendfzerint. Igen nagyokat, 
és közép fzeriieket. A’ nagyok fovány, k , 
a’ kozépfzerüek kövérek. Készítések’ mód
ja e z :

1. Borjú-gyomor helyett a’ Tejet erős 
Só-fpirituíTal ( Spiritus Salis concentrarus) 
ólt ák-bé , valami igen tifzta fa-edényben. 
Húfz ittze Tejhez eg’y evő kalán Spiritui! 
elégségesnek tartanak.

2. Három fertály óra alatt a’ Túró öfz- 
ve megyen. A’ mikor a’ Savóból ki-vévén 
igen apró darabokra mor’solják , kevélsé 
jneg-sóz zák , keményen m eg 'gyúrják, és

44 o V. R. A’ S z a r  v a s - m a r .
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formába ütik. KülÖmben a’ Svajtzerekkel 
igen meg*egyeznek.

$. i88.

A’ Ceftriai Sajt-nyomás, a’ két mon- 
dattaktól fokban külonibözik. De jóságára 
nézve-is elsőnek tartatik Európában. Azért 
kiváltképpen a’ Ceftriai Sajt híres, hogy 
igen nagy. Némellyik ioo. fontoCis nyom, 
ntég-is ha réfzekre metfzetik-is, míg tsak 
a’ darabjában tart mindég ép, és fzívos.

Minekutánna a’ Tejbe az Óltót bé - tet
ték, és azt Öfzve-menették : a’'Gomolyát
nem fzokták el-tépni; hanem inkább kegyet
lenül öfzve-nyomják, és meg-gyúrják. A’ 
melly véghez menvén , azt formába ütik , 
meg-fajtólják, és innen ki-vévén tifzta ruhá
ba takarják, ’s újjra Sajtóba vetik, még 
pedig minden fél*óra múlva eg’yfzer. Es 
így 24. órában 48-fzor tefzik újjonnan Saj
tóba , hogy a* Sajtból még tsak az utolsó 
tsepp Savó-is ki-menjék.

Az alatt mig a’ Sajtólás tart, tifzta fa
edényben el-kéfzitik a’ leg-erofebb Sós-vi
zet, úgy hogy a’ frifs Tojás benne úíTzék. 
A’ Sajtóban meg-nyomott Sajtot ebbe a’ Sós 
vízbe tefzik, és 10—12. napig benne tart
ják, és napjában eg’yik oldalról a’ maiikra 
kétfzer meg-fordítják. Tizenkét nap múlva 
onnan ki-vefzik, és m érték le te s  helyen’ rá*

A s S a j t r ó l .
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tsokra hclyhezrerik; a’ hol minden harmad 
nap lég alább eg’yízer meg fordítják. A’ Só 
úgy meg-fzorítja a’ Sajtnak Ízínét, hogy a* 
Vaj éppen ki rnem gőzölöghet rajta. Ezen 
felül a' Sajtot írós-vajjal - is bé fzokták ken
ni gyakran, hogy annak a’ haja meg-tsere- 
pesedvén meg ne hasadozzék. így meg
kenve el - tefzik arra a’ helyre, a* hol azt 
tartani fzokták.

Kivált arra fzorofan vigyáz az Ánglus, 
hogy a’ Sajtja meg ne repedezzék. A’ bel
ső meg - repedezés abból fzármazik , hogy 
a’ Sajt igen taknyos korában nyomatott 
formába, a* mint mondottuk. A 1 külső 
a’ hirtelen való hidegre viteltől. Mellyre 
nézve a’ frifs Sajtot mind addig lágy me
leg helyen kelletik tartani: míg izzadni,
meg nem fzünik. Ezt az izzadságot nem 
jó le-tórülni: mert a’ tsupa V aj, a’ m elly -  
íiek a1 Sajtban kell maradni.

44* V. R. A ’ S z a r v a s - M a r .
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IX.  S Z A K A S Z .

A ’ Borjúról.

\

§• i 8 9 -

A T e h e n * t a r t á s é  ó l  a ’ tejezéfeM 
felül, az a’ hafzon-is van, hogy a’ fajta té
nyei zik. De talán nehezebben, mint akar- 
tniféle fzelíd Allat-is. Ugyan - is a’ Borjú 
gyenge korában igen fok vifzontagságok alá 
van rekefztve. Ennek mind a’ Koplalás, 
mind a’ Mohon-fzopás eg’yíbrmán ártanak. 
A’ jó Kéz, a’ mint a1 Magyarok tartják, 
fzerentséfebb a* Borjú nevelésben, az az, a* 
melly Gazda nem reílell fzorgalmatoskodni, 
ízebb Borjakat nevel. Az egéfz gondofság 
abból áll* i. Ha a’ Borjú illendően taplál- 
tatik. 2. A* Petz - tejet (Coloftrum) meg
hagyjuk neki fzopni. f 3. Ha az Elles alkal
matos időre eíik. 4. Es a’ Borjú fzabadon 
futkoráfzhat a’ Majorban vagy a’ Legelonn.

A’ Gazda a’ Borjúkat, vagy Méfzár- 
fzékre neveli, vágv a’ Fajnak tenyéfzésére. 
Ren^fzerint a’ mi Embereink az ollyan 
Borjakat a’ mellyekbÖl Tehenet, Ökröt, 
és Bikát reménylenek , mind addig enge
dik fzopni, nr'g azokat az Anyjok magok 
alól el-nem rúgják*, mert úgy tapafzralrák, 
hogy a’ fogytig fzopott Borjak erofebbek,
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és nagyobbak. Az egéfz táplálás terhét 
azonban nem Gazdaság egyedül a’ Tehénre 
bízni. A’ kis-borjak-is tsak hamar mtg-ta
milnak enni, ha nem reílelkediink korülot- 
tok. Két - három hetes korokban édesden 
meg - iíTzák a7 vizes lágy-meleg Tejet. So
kan igen fzerentséfen próbálják a’ Króm- 
pélyt meg-fozni, meg-torni, és vagy tejes 
vízzel, vagy tiízta meíeges vízzel fel-erefzt- 
ve, a7 borják7 eledelére, napjában 3—4Ízer- 
is fordítani. Ha a7 Krompely lév kevefsé 
meg-tsíposödik, még kedvefebb a7 kis Bo- 
tzikáknak. Láttam eg’y gondos Gazdát, a5 
ki az árván maradott Borjút elófzor édes 
Tejben főzött híg Arpa-lifzttel gyönyörüsé- 
fegen nevelte, továdabbpedig a7 Tej helyett 
tsupa vízzel kéfzítette az Ivóft. Ezekből lát
hatni miből áll a’ gyenge Borjak7 jó tá- 
pláláfa.

§. 190.

A’ melly Borjak Méfzárfzékre rendel
tettek: hamarább el-válafztatnak a7 Tsetstöl; 
és a7 fellyebb nevezett Eledelekkel hizlaltat- 
nak. Nem gondolná az Ember, melly fzem- 
látomáft hizlalja a7 kis Borjúkat a’ tífztoga- 
tás, Láttam eg7y Faluíi Gazdaílzonyt, a7 ki 
a7 Borjút minden reggel, és eítve n?eg-va- 
karra, meg-kefélte, és meg-ís moíta a7 ga- 
najból. Az egéfz Borjú-Tsordában nem volt 
ennél tómöttebb, és fzebb eg7y-is.

444 V. R. A ’ Sz a r v a s - M a r .
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Híres a’ Tiroli, Helvétziai, és minde
nek felett, az EíTexi Borjú-petsenye An
gliában. Az Anglufok a’ jó Petsényének 
való Borjút iA6‘r Darab ideig fzopni engedik.
2. Eret vagdalnak rajta igen gyakran , a* 
melly által, annak a’ húíTa igen meggyen
gü l, és ollyan fejér mint a’ Hó. Ama7 ne
vezetes Svékus K aim  Uram azt írja Efzaki 
Ámérikában való Utazásban, hogy látta a’ 
Méfzárfzékre rendelt Borjúkat, Krétát, vagy 
fejér Agyagot nyalni, és hogy az Anglufok 
neki mint titkot, úgy mondották azt meg , 
hogy azokon igen gyakran eret-is vágnak y 
hogy húíTok meg-fejéredjék. A7 mi Borjú
hús -petsenyénk nem-is érdemli a’ petse
nye nevet a’hoz képpel!, a’ mint a’ Tiro- 
lok-is már tudják nevelni, és meg-kéfzíteni.

§. 191.

Eg’y gondos és értelmes Mezei-Gazda, 
a* maga hoíTzas tapafzraláíiból azt javafolja 
a’ Siléíiai Gazdálkodó - Tárfaságnak, hogy 
ha a’ Borjúkat nem fzoptatják; hanem az 
Ö találmányja fzerint nevelik: a’ Gazdaság, 
tapafztalható képpen elo-mozdíttatik. Mert 
1. a’ FejÖs-tehennek, Tejének, Tejfelének 
hafznát lehet venni. 2. A7 Borjú fokkal na
gyobb reftíivé hó, és kövérebb, mint ha 
fzopna. Ezt a’ Borjú7 neveiéit maga a’ dí- 
tsért Gazda, így adja elö l:

•A’ B o r j ú r ó l .
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1. A’ kis Borjú mihelyt tsak m e g s z á 
rad , és még nem - fz o p o t t : el - vétetik az 
Anyja alól, és külön Ó llá , tifzta Szalmá
ra tétetik.

2. A z  Anyjától ki-fejt sűrű Petz-tejet , 
meg-itarják vele nyomon, és azurán-is 3— 
4 nap, míg a’ Tej egéízlen megjavulna, 
a* Tehenet háromfzor napjában meg fejik, 
és a’ Tejet a’ Borjúnak adják, azzal a’ ví- 
gyázáílal, hogy az meg - ne - terhelje a’ 
gyomrát.

3. Könnyen meg - tanulja a7 Borjú a’ 
fzürtseléíU A’ Tseléd az édes Ttjer meg
melegíti annyira, hogy a’ ki-fejt friss 
Tejjel egyezzék, Tekenotskébe tölti, és 
a7 Borjúnak eleibe helyheti. Hogy az az 
iváshoz hozza kezdjék : a> maga mutató
ujját adja elsőben, Tejben mártva annak a’ 
fzájjába, és ezen fogva a’Borjú fzájjátegéíz- 
len le-tsalja a7 Tekenöbe öntött Tej’ fzíné- 
re. Hogy a’ dolog annál jobban menjék, 
nefn vefzi-ki az újját még tkkor-is a’ Bor- 
jú-fzájjából, hanem a’ "Tejből kiisínnyé fel
tartja, hogy a7 Borjú, Tsets-bimbónak gon
dolván a’ Tselédnek tejes újját, a’ fzopáft 
folytaíTa. Két három illyen fzoptatás után’ 
a7 kís Borjú, minden tsalóka Tsets-bimbó 
nélkül meg-tanúlja a7 Tejet fzürtsölni.

4. Mikor már a7 Borjú eg’y hetes: akar 
mitsoda melegített vizes édes Tejet meg- 
ifzik.

5. Eleinten 4 — g. fzor fzokás a7 Bor- 
jútskát napjában, eg’y*eg’y Mefizely Tejjel

446 V. R. A ’  Sz a r v a s - mar.
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meg-itatni. Továdabb elég ne'gyfzer. És így 
megy a’ dolog eg’y fertály eíztendeig.

6. Mikor a" Borja már 5. 6. hetes: a? 
Tej mellett, gyenge füvet, vagy Sarjúi-is 
meg-tanítratik enni. ’s a’ t.

§. 192.

, Ezen nevelés’-módja az említett Tár- 
faság által ki-hirdetodvén , tsak hamar ta
lálkoztak Gazdák, a’ kik ezt próbára von
ták. A’ többek között, eg’y így írja-le a’ 
próbának fzerentsés ki-menetelét.

Én , úgymond próbát tettem ekképpen. 
Mihelyt a’ Borjú meg - fzáradt: el - vittem , 
meg-kötöttem , és az első 5. nap, ótfzör 
meg-itatram a’ ki-fejett Tejjel r. i. elöfzör 
reggeli 4. órakor, azután 8 ős it-kor. Dél 
után’ 4. és eftve 8*. órakor. Eg’y Hét múl
va pedig már napjában tsak négyfzer itat
tam. Eg’yfzer-eg’yfzer eg’y nrze forralt Te
jet töltvén eleibe. A’ Borjú fzem-íátomáft 
nőtt és friss volt. Tizenkét nap múlva hirte
len meg-dogiótt. A’ mellyet fel-bontván , úgy 
találtam hogy a’ Lépjébe fene efert. Ezen* 
történet engem el-nem-rettentett, hanem újj- 
ra más Borjúval tettem a* próbát. Öt nap 
úgy tselekedtem, a* mint az elsővel. Hanem 
azután az édes Tejben Arpa-lifztet főztem , 
de tsak ollyan ritkán, mint a’ mitsodás a’ 
jó süru Tej. Végtére a’ Tejnek fele víz 
volt. így nevelvén darab ideig, ki-hajrottam 
Csordára, és moft - is fzebb, és nagyobb

A’ B o r j ú r ó l , 447
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minden a? többi Borjúknál. Idővel megint 
három Borjún tettem eg’yfzerre a’ próbát, 
és mindenkor fzerentsés lévén., régtől fog
va minden Borjaimat így nevelem , és min
dennek dítsérhetem. Mert a* Borjúk kevés 
bajjal nagyra nőnek. A’ Tehénnek két an
nyi hafznát vefzem, sót Borjam-is gyakrab
ban van: mivel a’ Tehén a’ meg ellés után’ 
kevés időre , mindjárt meg - lóját. L á s d . 
Otconom . Nachrichten der p a tr . G efelfchaft  

in Schießen a u f  das Jahr 1773. p . 254.

448 V.  R. A’ S z a r . m a r . é s  B or.
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VI. R É S  Z.
A  J u h  - . T a r t á s r ó l ,

*9 3 .
A » . v , . . . . .

S z e l íd -Ju h  látni való hogy ter- 
méfzeti állapot?ától igen meflze távozott-: 
mert ha az Ap ára nézünk, a’ mellyre el
sőben G. Büffon esmért reá: nagy külöm- 
bozéíl találunk a’ Torzsok, és a' Fa*zac ko
zott. A* Törzsöknek tsak igen rövid ÍjzŐri 
van, és gyapia nints. A’ Fajzat p dig fzőrét 
el-hányván , egyedül Gyap át tartotta-meg. 
A ’ mi fzelíd Juhaink jóval is kifTebbek . mint 
a’ Vad juhok, a* mellyt két Argalinak nevez
nek. Továbbá a’ Vad Juh igen virgontz, ele
ven, és ha meg-bofzontatifc, még ártalmas- 
is: mert nagy ízarvaival á’ Vadálzr-ís által-

F f
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ökleli. A’ mi Juhaink pedig fzelídek, ofto- 
bak, és nem hogy boífzút - állanának ; de 
még oltalmazni fém tudják magokat ; 
holott ha efzek volna, alig ha az-is ki-nem 
telne tolok.

A’ A04. §. már meg-jegyzettiik, hogy a9 
Szelíd - Juhok’ Apja az Argali, még mais 
ralákatik Aíiában , Coríikában és Sárdíniá- 
bán. Nyárban a’ leg-magafabb Hegyek’ te
tejét lakja, és Télre le-jönn a’ Völgyekre, 
a’ hol a’ Levegő mértékleteí'ebb. A’ Vad- 
Kosnak fzarvai nagyok, és gyakran 60. fon- 
tot-is nyomnak. Sárdíniában, és Coríikában 
‘tsak a’ Kosnak vagvnak fzarvai, a’ Juhnak 
pedig nintsenek. Sibériában ellenben mind a’ 
két Nem fzarvakkal bír. A’ mi leg-neveze- 
tefebb, Szelíd-Juhaink-is a’ nevelés, és gond- 
vifclés által - mentek arra a’ tökéletefségre, 
a5 mellyben mólt találtatnak. És minthogy 
azok gyapjaikkal, és húíTaikkal hafználnak 
leg-inkább, nevezett minémüségeikben a’ 
fzerint küiomböznek az Égnek minden Sar- 
kaíati alatt, aJ mint a’ nevelés módja, és 
a’ Velek - bánás eg’y helyen jobb, mint 
nrösurt.

1. A’ Tibeti Gyapjú Afrikában leg-első 
a’ Világon: mert abból olly fejedelmi pofztó 
fzovetik, hogy eg’y ollyan darabotska, a’ 
melly mind öfzve 3. négyfzegletü lábnyi 
nagyságú, too. ’s több forintokonn - is el
megyen, és a’ gazdagabb emberek, Csaly- 
mályok’ ékesírésére örömeit meg-vefzik, tsak 
káphafsák. Tibet fekfzik az Ég-sarkának 35.
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gráditsja alatt. Mellyre nézve melegnek kel
lene lenni. De ingyen fém az: mertazegéíz 
Tartomány magaian feküdvén , hegyei’ te
tejét, a’ havas Climában el-révefzti. A' Ti
beti Juhok foha lüállót nem látnak; hanem 
Télben a’ Völgyeken’, Nyárban pedig a’ He
gyek’ tetején’ , kivel legelnek, és magok
nak Eledelt keresnek.

2. A’ Caranianniai Gyapjút Períiában, 
méltán teífzük máíodiknak: mert ámbár több
nyire barna : de olly jó-féle matériát ízei
nek a’ Persák belőle, hogy az egéfz Nap
keleten híres. Caramannia-is hegyes Tar
tomány. Itt a’ Juhokat tsak eg’ylzer nyír
ják EfztendÖben, és azt-is tsak akkor, mi
kor már a’ Gyap.ú magában-is minden órán 
eh hullana.

§ ‘ 194*

Áz Európai Gyapjak között leg-elsö a’ 
Spanyol-gyapjú. Az ide való Juhok-is Tél
ben a’ Völgyeken’, Nyárban pedig a’ He
gyeken kívül legelnek, és Juh akíot tsak ak
kor látnak, mikor nyírni bé^hajt ák. Nem 
tsuda hogv ez a’ gyapjú híres : mert már annak 
eg’ynéhány ioo* efztendeje, hogy ott a’ javí
táshoz hozzá fogták. Kivált V. Károly Tsá- 
fzár alatt, a’ maga Költségén Cardinális Xi- 
menés újj fajtákat hozatott Afrikából, és 
hogy a’ régiekkel az újjak meg-ne-vefztege*

F i z  •
i1
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todjenek, a’ régieket mindenütt lé-vágattal 
ra , vagy el-adatta.

< §• 1 9 5 *

Minthogy a’ Példák leg-jobban taníta
nak: úgy tartom nem fog ártani, röviden 
elöl adni azt a’ módot, a' melly fzerint a’ 
nevezetes Gyapjút nevelő Nemzetek, vagy 
már jó Karban lévő Nyájjaikkal bánnak*, 
hogy el-ne fajúljanak, vagy azokat meg-ja- 
vították. Amarra a’ Spanyolok, és Anglufok: 
erre pedig a’ Svékufok előttem leg-alkal- 
matofabb tüköröknek láttatnak.

A .) 1. Á’ Spanyoloknál áz Orfzág’- 
Törvényjei közt raiáltatik a’ Juhok’ Legelte- 
téfe módja egéfzlen, és kivált az a’ Juhok
kal való bújdosás , melly fzerint a’ Juhok 
Legelőről Legelőre hajtatnak.

2. Eleimen a’ Gyapjúval Való Gazdál
kodás a’ KirályLJuífok közzé fzámláltatotro 
Idővel pedig a’ Királyok, a’ Hidálgóknak, 
Juffaikat, az azoknak nagy pénzen el-adott 
Nyájjaikkal olly Kötés alatt által*adták, hogy 
a’ Nyájjat az Orfzág^TÖrvényjei fzerint le
geltetik, ’s tenyéfztetik, és a’ Jövedelem
nek negyed réfzét minden Efztendőben a*

N Királynak engedik. A’ moílani * a’ Nemes
ség birtokában lévő jó-féle egéfz Spanyol 
Nyájj, minteg’v 5. Milliómból áll. A’ Nyájj 
el*van oíztva 10. Falkákra, és minden Fal- 
kában 10 0̂00 Juhok fzá miál tatnak.

452 VI. R. A’ J u h ’ t á r t á s ,
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3. Az egéfz Nyájj tíz Számadó Gazda 
pia van vetve, a1 kik kozzül mindeniknek 
ismét tíz-tíz Juháízok, és ugyan annyi Ju
li á íz - kutyák engedelmeskednek. Mindenik 
Számadónak 500. forint fizeíéfe, és eg’y 
paripája van azon felül, Hogy a’ maga ré- 
ízére mindenik öt-öt fzáz Juhot legeltethet 
az Uraságéval.

4. A’ Spanyol Juhok foha Akiókba 
nem záratnak, a’ nyírás’ idején kívül; ha
nem Nyárban a’ leg - magsabb Hegyeken , 
Télben pedig a’ Síkokon’ legelnek.

5. Mártiusnak vége felé, a’.Juhok már 
magok kéfzülnek a’ Hegyekről a’ Síkokra 
menni, és ugyan van dolgok a’Juháfzoknak, 
és Bojtároknak, hogy azokat a’ fzéllyel-fza- 
ladáftól meg-tarthafsák. Ekkor már nem-is 
mulatnak femmit, hanem bujdosásnak in
dulnak Nyájjaítól tsak hamar. A’ ki-rendelt 
Legelőkre negyven nap alatt el-érnek. Az 
egéfz Nyájjat vezetik a’ Számadók, és Ju
háízok , a’ Kutyák pedig kísérik, a* mel- 
lyek az Embert-is öfzve-fzaggatják, ha a’ 
Nyájj felé hát megül akar közelíteni. A* 
Számadók minden Juháfznak ki-jegyezik, 
hol telepedjék-meg a’ maga Nyájjával. A’ 
maga rátáját mindenik bizonyos réfzre ofzt- 
ja* Másutt legelnek az Eilósók, és máfutt 
a’ már meg-ellettek ,úgy hogy ezeknek min
denkor a’ leg -jobb réfz engedtetik.

6. A’ Báránykáknak négv hüvelyknyit 
el-metfzenek farkaikból mindjárt TavaíTzal

F f  3
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r

hogy gyapjokat azokkal öfzve ne tsapkod- 
ják, és az Uraság bélyegét tüzes vaífal or
raikra sütik.

7. Az útban bizonyos Juh-nyíró Akiok 
vágynak építve, a’ hol már Májusnak az 
elején a’ Nyírók, a’ Falkákat kéfzen-várják. 
Minthogy pedig a’ Spanyol Juhok veres Kré
tával mind bé-vagynak feíive, minekelötte 
a’ nyíráshoz fognának: az egéfz faikát,
eg’y erre a’ végre kéfzírért Épületbe olly 
fzoroíTan együvé - verik, hogy az annyira 
meg-izzad, hogy a’ Verejték minden mots- 
kot le-vifzen magával. Talán ez a’ veres fé
lték a’ gyapjút Őrzi, 
állítattván, fzéllyel ne 
között,

jj. A’ meg-nyírott Juhok, mind addig 
valami Fedél alatt tartatnak : míg újjra gyap- 
jafodni kezdenek, és akkor újjra bujdosni 
indúlnak. A’ Gyapjút mindjárt a’ nyíráskor 
külon-válogatják. Más az, a’ mit a’ nyaká
ról, és más az-is, a’ mit a’ hasáról, és lá
báról nyírnak a’ Juhnak. De ezen’ kívül 
még más rend-is találtarik a’ Spanyol Gyap- 
jak közt. Leg-jobbak a’ Caítiliaiak, és Ar- 
ragoniaiak. A’ leg - jobbat mindenkor így 
nevezik P rim e , az alább valót Seconde, és 
a’ leg toíTzabbat Tierce. A’ gyapjús ’Sáko- 
kon ezen három betűkkel vágynak ezek a’ 
három rendbéli gyapjak fel - jegyezve R. 
F. S.

9. A’ Tenyéfztetesben e’ változhatatlan 
Törvény, hogy a* Kofok Júliusnak ay végin

hogy tsomófan öfzve- 
-fzilálódjék a’ bokrok
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a’ Juhokkal Öfzve-botsártatnak, minden ti- 
zeneg’y , tizenkét Juhnak egy Kőit rendel* 
vén. Azért erefztik pedig illyen idején ölz
ve azokat, hogy az Elles hamarább eífék, 
és a’ Báránykák addig meg-erősödjenek, 
míg a’ bújdosás’ ideje el-kovetkezik. ( Mi 
nálunk ezt nem lehetne tselekedni a’ ke
mény Tél miatt. Más Spanyol-Oi izágban , 
a’ hol ritkán ollyan kemény a’ Tél, hogy 
a’ Mezőkön virágokat ne leheíTék fzedni.)

10. A’ Kosok kozzül tsak annyit fzok- 
tak ki-heréltetni, a1 mennyire fzükségek van 
a’ Nyájjat vezetni: mert azt tapasztalták, 
hogy az Qrünek mindég kevefebb a’ gyapja, 
és roíízabb-is , mint a’ Kosnak. Hanem azon
ban a’ Kosokat, mindenkor különös Ny áj 3- 
bán legeltetik. A’ mellyek kozzül a’ jó
féléket az Idegen - Nemzetek , Nyájjaikat 
javítani, nagy pénzen Szokták meg-vásárol
ni. Eg’y jó Kos 50—60. sót 100. aranyon-is 
el-megyen, és ez - is eg’yik oka a’ Kofok 
ki nem heréltetéfeknek.

11. A’ Legeltetés’ módjában ezek igen 
meg-jegyzésre dolgok a’ Spanyoloknál, a). 
Télben a’ Juhokat foha fém sózzák. Nyár- 
bann-is mikor okét sózzák, azon a’ napon a’ 
Világért fém hajtanák mefzes Legelőre, ha
nem agyagosra: mert a’ Só után úgy ta- 
pafztalták, hogy a’ Juhoknak a’ mefzes he- 
iyenn termett fü éppen nem tetfzik. Mikor 
sózni akarnak-is : a’ Juhokat agyagos réte
ken etetik; mert a" Sót az illyen Fü után’ 
édesdebben nyalják, b). Soha a’ Juhohat a’

F f  4 .
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Kosarakból addig Legelőre nem hajtják , 
míg a’ Harmat tökéletesen fel-nem-fzáll. c). 
A ’ Jég-essÖ után’ darab ideig nem itatják 
a’ Nyáj ja t. L á s d  Geu.ebr'úck von der S c h la f
sucht in Spanien.

45^ VT. R .  A’ 1 V  H’ T A R T Á s.

B.) A’ Spanyol Juhok után, gyapjaikra* 
nézve az Angliai, és Porrugalliai Juhok a* 
leg nevezetefebbek. Az Angluíok a’ Juh té
nyé íz re teil a* Spanyoloktól tanulták, és 
Nyájjaikat-ts Ő tőlök vásárolják még ma-is 
drága pénzen. Azt tudjuk hogy IV. E d u á rd  
Király, fok utáftna való járáííal nyerte-meg 
Il-dík János Spanyol Királytól, hogy Or- 
fzágába 3000. Spanyol Juhokat vihetne te- 
nyéfztetni által. A’ mellyektől fzármaznak 
sl>j mai jóféle gyapjat nevelő Angliai Juhok. 
Ezeknek fekete , v 1 -

a’ gyapjúban leg-betsefebb portéka, mint
hogy azt mindenféle kényes fzínekre meg
lehet feíleni.,

1. Az Anglufok fzintugy nem tartják 
Juhaikat Akiokban, valamint a*. Spanyolok 
hanem Télben a' Lapájokon, Nyárban pedig 
a’ Hegyek’ tetején, az Eg alatt legeltetik 
azokat.

2. A’ Juhok’ téli Eledele, vagy jóféle 
fzáraz, és hegyes Réteken termett Széna; 
vagy pedig Kápofzrának gyalult ’s bé-fava- 
nyítotc, Fejér, és Sárga-répa. Hogy a’ Ló

$. 19  6:

a’ fejek, gyapjok
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herét Hordókra bé-favanyírják, és Júliáik
nak, leg-fellyebb minden io. napban eg'y* 
fzer vértilztító Eledel helyett ad^ák, már 
az I. Darab. §. 82. meg-mondpttuk.

3. Az Anglus a’ Juhnak egéfséges Vol
tát, és a* Gyapjúnak jóságát, nem a’ Tar
tományok’ különös minémüségének; hanem 
a’ Jo-gondvifelésnek , és Eledel jóságának 
tulajdonítja, a’ mint alább meg fog tetíze- 
n i, a’ hol a’ Juh-tartásra való közönséges, 
Sarkalatokról fogunk fzóllani,

§• I97‘ ,

C. Az Angliai Gyapjúután’ , nem tudom 
meílyiket lehetne jóságára nézve elsőnek 
tenni, hanem ha a* Svétziai Gyapjút. An
nyival inkább pedig, hogy a’ Svékusok , 
tsak mostánság, tsak rövid idő alatt javí
tották annyira-meg gyapjaikat, hogy az az 
ángliai Gyapjúval újjat-vonhat , és mind 
azoknak a’ Nemzeteknek ÖfztÖnozÖ példa 
lehet, a’ kik el-hitetyén magokkal, hogy a’ 
Gyapjúnak jósága a’ Helynek fekvésétől 
fü*g egyedül,. a’ Juh-rartás’ megjavítása fe
lől kétségbe eilek.

Eg’y magános Mezei-Gazda mutatta azt 
meg példával, hogy a’jó Gondvifelés által, 
még a’ hideg LevegÖ-égű Svétziai Juhokat- 
is meg lehet javítani. Ez az Ember vette ar
ra a’ Királyi Tanársofokat, hogy Királyi

A’ S p a n y ó l  J u h o k r . IST
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névvel parantsolrassék-meg az egéfz Orfzág
ban , hogy mind azok az Emberek, a' kik 
Mezei-Gazdaság' folytatására kéizűlnének, 
a’ Gazdaság ranító oskolákat járják, és hogy 
addig eg'y fém lehetne , fém Tifztartó , fém 
Ifpány, vagy akar mi*is, mig Kéfzen lette 
felöl Tanúbizonyság-Levelet nem mutatna. 
Rendeltettek Királyi Bíztosok-is, a' kik ki
keresnék azokat a' hibákat, a' mellyek a' 
Juh-tartás körül itt, vagy amott történné
nek. Ez a' Gondofság tselekedte azt, hogy 
a' Svétziai Gyapjú tsak kevés EfztendÖk 
alatt, az angliai Gyapjút utól-érte. Az egéfz 
Javítás rövideden így kezdődött.

1. Minden 15. Júhnak, a’ mellyek két 
EfztendÖ, és hat közt voltak, cg’y jó fajra 
külső Orfzági Koft hozzattak. A’ kiktől ez 
ki nem telt: leg-alább a’ Szomfzédból olíyat 
válafztottak, a' mellynek jóságára akarták 
nyájjaikat fel-emelni.

2. A1 leg-elso egéfz fajzást ha fzépek , 
és egéfségesek voltak, meg-hagyták renyéfz- 
n i: a’ Kosokat nagy meg-válafztáfsal, vagy 
ki-heréltetvén , vagy tenyéfzni a’ fzükséghez 
képpeíl fel-nevelvén.

3. Mikor ez az első fajzás már leg-alább
másfél efztendos volt: ugyan azon jó fajra 
KoíTal Öfzve-erefztetetr. Es a’ fajzás második 
fajnak neveztetett. És ezzel-is másfél Efz
tendos korában hasonlóképpen bántak , 
mint a’ leg-elso fajzáíTal. # ,

4. Már a’ harmadik fajzás az Angliai 
gyapjúhoz hasonló volt. És az ólta tsak ar*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A ’ J a v í t . S a r k a l a t : 459

ra vigyáznak , hogy a’ nyájj cl ne fajúljék 
?s a’ t.

____ „LJjp

l  S Z A K A S Z .

A* javításnak Sarkalatjai (principium ).

§. 198.

I. Z elől-fzámlált példákból világos, f. 
Hogy a’ Juh-rarrásra rmndenik ég-abrontsa 
(a ’ Forró-abrontson kívül) alkalmatos, a’ 
hol a5 tapafztalás fzerint a’ Juhok gyapjú
kat le-vetkezvén , meg-ízorösödnek. 2. Mind 
a’ hegyes , mind a’ Sík - tartományokban 
meg-lehet a’ gyapjút nemesíteni. Angliában 
tsak halmok vágynak, Hollándia tsupa La- 
páj, Svétzia tsupa Hegy, még-is mindenütt 
fejedelmi Gyapjú nyíratik. Mit nem lehet 
hát a’ mi álaoit Magyar- Hazánk kedves , 
és alkalmatos fekvéséből reményleni ? 3.
Mind azokra a’ Helyekre külső Orfzági Ko
sokat kelletik bé vmni, a’ mellyeknek ma
goknak jó fajtájok n'ntsen. 4. Hogy a’ Gyap
jú meg* javulják: a’ Juhoknak egéfz Efzten- 
dot által kivel kelletik legelni. 5. A’ Tibe
ti, és Spanyol Gyapjú egyedül azért jó fé
le , hogy a’ Juhok Nyárban a* Hegyeken le
gelvén, femmi hőséget nem fzenyvednek.,
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II. A’ Gyapjú-javítás ezen nevezete^ 
négy Sarkakon forog. i. Hogy a’ Juh-nyájj 
Télben, Nyárban a’ fzabad Levegőn legel 
jék , és az Akiok el-torültefsenek. *. Hogy 
mivel magunknak nints, a’ Szomfzéd Or- 
fzágokból akar mi nagy Költséggel fém faj\ 
■aljunk jó fajra Kost bé-hozni. 3. Hogy a5 
renyéfztetésnek módját jól értsük. 4. A’ Ju
hoknak, mind Nyári, mind Téli-Takar-, 
mányjaikról gondoskodjunk.

§• !99-.

I

A’ Juhok’ gyakor nyavalyájoknak , és, 
gyengeségeknek nagyobb réízböl az Akol, 
az oka. Ugyan-is 1. A’ Levegő égnek eg’y- 
más után hamar következő változása minden 
ElŐ-állatnak vefzedelmes. A’ Juhok-is az 
Akiokba rakásra veretvén , majd nagyon 
meg-izzadnak, majd ismét hirtelen hidegre 
menvén, Náthát, Hurutot, Kehet, és Tü
dő - gyulladást kapnak. 2. Lehellésekkel, 
és tellek párolgásával a’ Levegőt megvefz- 
tegetik, a’ mellyet ismét képtelenek lévén 
bé-fzívni, forró-hideget, el-íenyvedést, és 
egyéb nyavalyát kapnak. Ide-járul az-is, 
hogy az Akiok ganajjal tsak hamar meg
telnek, a’ mellytöl a’ Levegő meg-rothad , 
és a’ Juhokat meg-vefztegeti. 3. Az Akiok’ 
építése, noha nem hogy hafználna, hanem

46o VI. R .  A’ Juh’ t a r t á s .
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még ártalmas-is, fok helyeken’ a’ Gazdaság 
Rubrikájit igen meg-neveli.

Hogy a’ Hideg a’ Juhok egéfségének 
még haiznál: a’ minden napi tapafztalás bi
zonyítja. A’ Spanyolok, Anglusok, Svéku- 
fok , és a’ Tibetánusok Juhaikat minden 
Akol nélkül Kosarakban teleltetik, és egés- 
ségesek. A’ Spanyolok Caítiliából Extrema- 
durába, és Andalúsiába hajtják Nyájjaikat 
teleltetni. Daubenton Uram 300. Juhokat 
egéfz 14. Efztendeig az Eg alatt legeltetett, 
még-is mind cgéfségesek voltak. Más az $ 
hogy nints eg’y Állat-is , a’ mellynek a’ 
Terméfzet olly meleg ruhát fzegődött volna 
a’ hideg ellen, mint a’Juhnak.

Még az egéfségen kívül más fokkal 
hevezetefebb hafzon-is hárámlik a’ Gazdára 
a’ Juhoknak kivel való legeltetésekből. Az 
t. i. hogy a’ Hideg a’ Gyapjút tapafztalha- 
tó képpen meg-javítja. Ugyan-is

1. A’ Gyapjúnak jósága fokát függ a’ 
Teltnek mivoltától, a* Teltnek mivolta pe
dig a’ Levegőnek hidegségétől, a’ mint tsak 
moll mondottuk. A’ meleg a* Teltet el-tá- 
gítja. Innen a’ Gyapjúnak fzabadon lehet 
vaftagodni, sőt gyakran eí-is verdeni. A* 
hideg a’ Teltet ellenben Öfzve-fzorírja , ’s ko- 
véredni nem engedi. Innen a’ gyapjúnak-is 
Öfztóvérebbnek kelletik lenni.

2. Ha a’ Házi állatokat meg-tekintjük * 
mint a’ Lovat,’s Teheneket: úgy tapafztal- 
juk, hogy téli fzoreik puhábbak, és fénye-

A’ Ja v í t . S a r k a l a t . 461
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febbek minr a’ nyáriak. Tehát a’ Hideg 
Sokat reizen a’ Gyapjúnak meg-javúlására, »

3. A’ Szemmel-látott rapafztalás min
den okoskodásnál erofebb. Már pedig hány 
Száz Gazda esküízik azon, hogy a' kivti- 
legelo Gyapjúnak mázsájáért a* Meíter-em- 
berrk mindenkor többet adnak? Miért ? mert 
puhábbak, és fzáiafabbak.

§. 200»

E’ Szerint leg-jobb a’ Juhokat Kosorak- 
bárt legeltetni. A’ mellynek minéniőségére 
ezeket jegyezzük-meg.

1. A’ Juh-kosárnak feneke óldallófan 
hagyafsék, és kővel ki-rakarrafsék, vagy 
legalább kovirtsel meg-hordattafsék, hogy 
az EfsÖ, Hó-víz, és Vizellet a’ Tsatornák- 
ba Szolgálván, a’ Ganaj-tarróba lefolyhass 
sanak.

2. Mind az állandóság , mind a’ bátor
ság azt javaSolrák a'Gazdának, hogy a’ Ko
sárnak óldalai kohol építtelTenek , leg-alább 
olly magaían, hogy a'Juhokar ay Havas-es- 
Sorol, és Széltől meg-oltalmazzák, A’ KŐ-' 
falon Selül lehet a’ róítélyt akar hegyes ka
rokból, akar tövisből úgy tsinálni, hogy 
a> Vad ne tudjék mihez kapafzkodni, és a* 
Kosárba bé rontani.

3. A’ Kosárnak közepén Szükségesképp 
pen kelletik eg y arra való S int. négy Osz
lopokra állítani, hogy a’ Juhok az EfsŐ, és 
Havazás’ idején leg-alább, Száraz helyem

VT R. A’ Jü h ’ t a r t á s *
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A’ Ja v í t * S a r k a l a t .

ehefsenek, teítek’ magafságához alkalmaz* 
tatott Jáfzlökból. Ha valaki a’ Színnek padlás- 
sát Szénatartóvá akarja fordítani: a’ Padlás-1 
defzkákat olly fzoroísan együvé -alkaíTa , 
hogy femmi nyílás ne maradják a’ két de íz* 
ka között, a’ mellyen a’ Széna-perje, és 
egyéb gaz le-húllhatna a’ Juhokra. Ha a’Juh* 
nak a’ l'zóre közzé meg telik luítasággal: a’ 
vifzketegséget dÖrgÖléifel kívánja enyhíteni, 
a’ melly miatt fok Gyapjú-fzál ki-fzakad.

4. Ha a’ Gazda a’ Szélnek dühoiségétol 
félti Juhait: bátorságnak okáért, igen jó a’ 
Színnek Efzak felól való óldalát úgy alkal* 
mazratni, hogy azt, vagy eg’yfzerre bé-le* 
hefsék rovátkolni, vagy kéfzen álló defzka 
fallal kerefzml-Yonni. A’ Szél meg-lzünvén, 
a’ defzka-falat el-kelletik venni. A’ ki az il* 
lyen Alkotmányra nem költhetne: legelreííe 
Juhait a’ Kosárban minden fedél nélkül D a u- 
íenton Uram a’ fermegetes Burgundiában
14. efztendeig így tselekedett minden kár 
nélkül.

5. Ha megeíik , hogy a * Juhok az el- 
léfsel íijetnek : az ellős Juhokat Fedél,alá 
kell vinni Báránykájokkal eg’yütt. Úgy 
fzinte, ha valamellyik meg-betegfzik, és 
a' Hideg a’ nyavalyát nevelni tapaíztaltarik , 
a’ bé fedett Helyről gondoskodni fzükséges.

6. A’ Kosárnak réfzekre kelletik ofztat
fii , hogy a’ Kosok, és egyebek kárt ne t$i- 
náljanak eg’ymásnak.

7. A* Száraz- hideg, ha annál nagyobb 
femrnít feni árt. jDauhenton Uram azt
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mondja, hogy mikor a’ Hideg olly nagy 
volt is, hogy a’ Reum ür Mehg-mérőjébtn 
a’ KényesÖ, a’ rendes fagyás pontján 16. 
grádittsal alább-fzállott: Juhainak le g -kis- 
sebb baját fém tapafztalta. Mi magunk-is 
mindég nehezebben fzenyvédjük a’ nedves
hideget. Okát á’ Terméízet ■ Tudományjára 
hala íz tjük.

§. 20Í;

ÍL

Második Sarkaíatja a’ Gyapjú-javításnak 
a’ Tény éfzo-faj oknak fzemes meg-válafztása. 
A’ váiaDtásban ezeii három dolgokra vi
gyázzunk főképpen í .  Hogy jó  féle gyapjas 
fajtára együnk Ízért. 2. Ollyanra, a’ melly 
leg-jobb ideiében lévén , reménységet nyújt 
leg alább három Nemzetséget hagyni maga 
után. 3. Mind ezek mellett egéfséges , ele
ven , és tenyéfzó vóltát-is meg-kelí a’ vá- 
lafztött Juhnak visgálni. 1.) A' jó Fajtának 
ezek az esmérrető-jelei. A’ Kosnak feje nagy 
legyék. Orra alá-görbult. Orra-lyukai fzorúl- 
tak. Homloka fzéles, és boltos, izéméi vil
lámok. Fülei nagyok, és gyapjafok. Farka 
izéles. Telte nagy. Hafa fzéles Nyaka va- 
ílag. Vállai Izéié ÍFrk. Lábai rövidek, és vé
konyak. De mindenek felett a’ Gyapjúnak 
minémüsége az, a} miből a’ jó fajtát meg
ítéljük. A’ jó Gy^p ú. . Tifzta fejér: mert 
•ezt minden féle ízínre könnyen meg lehet

feíteni.

'3*>4 VI. R. A ’ J u h ’ T a r t .
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fefteni. 2 . HoíTzú: mert ezt mindég kön
nyebben lehet fonni. A ’ Flándriai, és Hol- 
lándiai Juhoknak 16. tzól hoífzúságra-is meg- 
fzokort gyapjok nevekedni. 3. Vékony, és 
Selyem puháságú. 4. Erős : mert igy a’ 
pófztó-is fokkal rartóíabb'. 5. Rúgós, a mel- 
lyet mindjárt meg esmérünk arról, hogy 
öfzve fzoríttatván, viíTza pattan, és minteg’y 
fel duzzad.

*. Továbbá az idejétris meg-kell a’ Te- 
nyéfzo-fajtának valafztaní. Az időt a’ Ju- 
hokban - is a’ fogakból lehet meg-esmérni. 
A ’ Báránynak 1. efzrendos korában g. hegyes 
Tej-fogai vágynak az alsó álla kaptzájában, 
a’ felsőben fona eg’y sints. Mikor már má- 
fodik Efztendóre megyen : a’ két középső 
ki-eíik , és helyébe kevés idő múlva , más 
kettő nevekedik, valamivel fzéleíTebb. Es 
így tovább minden EfztendŐben , a’ két kö
vetkezendő változik. Úgy hogy mikor a’ 
Bárány egélzlen Öt efztendos : mind a’ nyóltz 
fej-foga ki efett, és helyette mind ujjak nőt
tek. Eddig tsalhatatlanúl tudjuk melly^k 
Juh hány efztendos. Ezentúl egéfzlen ad
dig, mig nem nyóltz efztendos , hibázha
tunk. A’ 8- efztendos Juhnak leg-elsoben is, 
két középső fogai vefznek-ki, és így tovább 
minden EfztendŐben kettő. E* fzerint mint
hogy a’ Juh, mikor fogai romlanak: nem 
rághat, ’s következésképpen jól nem-is eméfz- 
het, nem tenyéfzni való: mert még a’ kis 
Báránynak fém volna mit fzopni,

G  g
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A’ fok Efztendók alatt tett tapafztalás 
azt mutatja, hogyha a'Juh harmadfél efzten- 
dós korában a’ KoíFal öfzve-erefztetik: még 
három Bárányt fóg-betsületefen fel-neveink 
Rend fzerint a’ másfél efztendosöket öfzve- 
fzokták már erefzteni. De azt meg-vallom , 
hogy az első Bárányt, többnyire' gyengének, 
és kiífebb Teítünek-is rapaíztaltam. A’ Juh 
két efztendős korában, a’ Kos háromban 
leg-alkalmarofabb a’ fajzásra.

3. Azegéfséges, és tenyéfzo Fajtának 
ezek a’ Jelenségei, a.) A’ Gyapja nem hogy 
hullana, de még ha húzzák leni jonn-ki , 
és tömött b.) A’ melly Juh a’ fejét le-tartja: 
valami bajának kell lenni, o ) A’, lehellete 
kedves, a’ betegesnek büdös, d.) ínye gyö
nyörű piros. Ha íárga, nem egéfséges. e.) 
Teile’ boré tifzta, és nem korpás. f.)Leg- 
tsalhatatlanabb jele a’jó egéfségnek, ha a’Juĥ  
nak fzemei vastag, és veres erekkel tel-*' 
lyes, és a’ hús áz orra felöl való véginn a’ 
Izemnek, eleven veres, g.) Szeme’-fejére, 
fzép fejér ? ha Íárga: a’ Juh bizonyosan be
teg. h.) Az egéfséges Juh nem könnyen en
gedi magát meg-fogni ; hanem míg lehet 
ugyan rángatódzik. A’ beteg meg-áll, és 
mint egy ajánlja magát az orvoslásra.

§. ao2.

Már annak az Embernek, a kit jó-fajta 
Juhokat vásárolni küldünk, az említett Je
gyeket nem tsak Könyv nélkül kelletik tudni:

466 VI. R. A’ Ju h ’ t a r t á s .
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hanem a’ fok gyakorlásból esmérni-is. Ma
gyar- Orfzágnak hegyefebb Réfzeiben , a’ 
Spanyol Kólókkal jobban lehet boldogulni. 
Az Alföldre az Angliai halmokon’, és Flán- 
dria lapájokon nevekedett nagyobb teűück 
hafzonnal hozattatnak-bé.

Az igaz, hogy a Gyapjú-Javitásnak ií- 
lyen kezdete olly költséges , hogy azt tsak a’ 
Fejedelem, és tehetói'ebb Németség tseleked- 
heti. A’ melly Magyar Méltóság jövedel
mének eg’y rélzét erre a’ végre fel-áldozza, 
meg-érdemli, a’ mint T. M itterp a ch er  Uram 
fzó ll, hogy a’ Nemzet Jókévöjének tartas- 
sék, ’s neve arany Betűkkel fel-irattatvun, 
a’ Kés^-Maradéknak által adaísék.

Tudom hogy vágynak Nemefseink, a’ 
kik ezt már meg tették, ’s hafznát-is meg- 
lehetofen érzették. De a’ mint magám ég’y 
fzorgalmatos Magyar Nemes Gazdától vilá- 
gofan tudom : az idegen Orízágból hozott 
Kotokkal való javítás , tsak eg ynéhány Efz- 
tendtig tartott tapafztalható - képpen. A* 
melly Történetre ezeket jegyezzük meg.

1, Nem elég a’ jó fajták’ bé - hozásá
val a’ Nyálat tsak eg’y ízben meg*javítani: 
hanem azonn-is kelletik igyekezni, hogy 
azt jó Karban meg-tarthafsuk. Mellyre nézve

2. Nem kellene azt várni s hogy a' Spa
nyol , és Anglus Kofok helyünkbe joj.ének , 
hanem közönséges meg-egV e éfsvl, magunk 
küldenénk értelmes Emberr vásárolni. Tud
juk azt hogy minden Gazda tsak a" hibáía-

G g ,2  ,
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kát muílrálja-ki Nyárjából, és a’ jó t  megr 
tartja.

3. Nem elég tsak Koíl bé-hozni, ha
nem Juhot-is jó fajtát fzükség válogatni: 
mert már máíTzor - is meg - mondottuk; 
hogy a’ Telinek rriinémüsége az anyán’ 
áll, a’ tűz pedig, és hajlandóság az Apán’. 
Méltó erre a’ dologra P  r a t  j e  Uramat 
meg - halgatni. Azt ug’y mond, minden 
el-hiteíTe magával „h ogy  a’ Juh-tartás- 
, nak meg javítása, főképpen a’ Kofokon 

„  á ll: mert minden Bárányok az Ö fajára 
„  ütnek, a’ mint ez , minden Juhos - Gaz- 
„  dáknál tudva vagyon. A’ Juhoknak, ha 
„ annál jobb fajták-is , tsak annyit lehet tu- 
„  lajdonítani, hogy azok, a’ meg* ja vitásra 
„  fokát tefznek, hajó fajra Kólókkal öfzve- 
„  mennek. De ha a’ Kos nem jó, Bárányjok- 
„  is kevefet fognak érni. Innen látja az Ein« 
„ bér gyakorta , hogy a’ leg * jobb fajta 
,, Nyájjban-is, a’ hol a’jó fajta Anyák rofíz 
,, fajta KolTal mennek-öfzve, tsak el-fájúlt 
„ Bárányok elletnek. “

Innen világos az 1. hogy ha tsak vagy 
a’ Kos , vagy az EllÖs-Juh jó féle fajra, és 
mind a’ kettő nem: a’ Nyájj tsak feléből 
van meg-javítva, és hamar el-fog fajulni. 2. 
A’ magunk hazai Juhaink kÖzzíil-is lehetne 
ollyan jó Anyákat válafztani minden Efzten- 
dőben , a’ mellyek a’ jó fajta Koílál (a’ 
mellyen áll főképpen a’ fajnak meg-nemesí- 
tése ) Öfzve menvén , a’ Nyájjat az első faj
zás által meg-javítotr karban meg-tartanák.
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4. A* külső Orfzági Kofokkal éppen 
úgy bánjunk , mint a’ hogy a’ Spanyolok, 
vagy Anglusok bántak, és ha valami bizo
nyos Eledelhez vágynak ízoktatva , mi-is 
azzal tápláljuk. A7 Vevőnek hát ezt-is fzor- 
galmatofan meg kell tudakozni, és fel-írni.

5. Annyi Kőit fzükség vásárolni, hogy 
minden 15. leg-fellyebb 20. Juhra eg’y es
sék. Mi abban-is hibáztunk, hogy 200-—300 
Juhokból álló Nyájjhoz elégnek tartottuk 5
6. Kőit vásárolni; azon kivel, hogy a7 Nyáj j- 
ban-is femmi külombséget fém tsináltunk, 
ki-válafztván egyedül a* leg-fzebb Anyákat 
alájok. Úgy lett volna a’ hafzon fzembe-tü- 
n o, és állandó, ha a’ már mondott fel-téte
leket fzoroíían meg* tartottuk volna r. i. A’ 
Kosok lettek volna 3 efztendósök. Az Anya
juhok kettő, nagy teítüek, tömött, és vé
kony gyapjújuk ’s a' t.

6. Ha Anyákat a’ magunk Nyájjunkbóí 
válafztunk a7 külső Kofok alá: úgy intéz
zük a’ dolgot, hogy a’ Kos mindég eg7y 
efztendovel idősebb legyék ja’ Juhnál.

§• 203,

III.
Harmadik Sarkalatja a7 Gyapjú-Javítás

nak azon7 forog, ha a7 Tenyéfztetésnek mód
ját tókéletefen értjük. KülÖmben 5—6 . Efz- 
tendo múlva fém megyünk tovább a7 Kez
detnél. Erre a’ dologra ezeket fzükséges

G g 3
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eg’yül-eg’yig fzoroílan meg-rartani.
i. Mmtkutánna mind a* Kőit, -mind az 

Anya-Juhot fa/tájokra, idejekre, és tgéssé- 
ges voltokra nézve meg-válaiztottuk: nints 
egyéb hátra, hanem hogy a’ Nyáknak te- 
nyéfztetéséhez fogjunk.

?. A’ ki Nyájját tudatlan Ember’ Ve
zérlésére bízza: nem tsak az, hogy a’ Ja
vítás’ reménységétol-is magát Önként meg- 
fofztja: hanem a’ Kezdetre tett KÖltséget-is; 
a’ V ígvázatlanságnak viíTza - térítheretlenül 
ftl-áldozza. A’ Juháfznak tanultabb Ember
nek kell lenni, mint akarmellyik Gazdaság 
fo.ytató Tifztnek-is, hogy a’ Legelőt a’ Le
gelőtől, a’ Füvet a’ Futói meg-tudja kü
lönböztetni Tudja a’ Legeltetésnek idejét , 
a2 Itatásnak fzámát, a’ víznek minémüségét, 
a’ Juhok közönséges Nyavalyáját, és annak 
Orvofságát. Mindenek felett pedig mind a’ 
Javításnak útját módját, mind azt, hogy a’ 
Juhok a’ javított Karban maradjanak. Nem 
tsuda ha a’ mi Nyájjaink nem-tsak hogy 
fém mit nem javulnak, sót minden fajzáílaf 
alább-is fzállanak. Ugyan-is ki - gondolko
zott, vagy kitsodaigyekczett köztünk azon, 
hogy a’ Mezei-Embereket a’ Gazdaság foly
tatására úgy taníttatnánk, mint a’ Svékufok 
leg - kozelébb tsclekedtek ? En azt tartom 
hogy az a’ Földes-Uraság gazdag U’sorá- 
val viíTza-venné, tsak három-négy Efzten- 
do alatt-is azt a’ Költséget, a’ mellyet vala- 
mellyik Jobbágy-Gyermeknek, a’ Mezei-gaz- 
daságra való meg-taníttatásáért tenne. Azon-
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kívül hogy Ember-Társának-is eg’y tifztes- 
séges darab-kenyeret adván kezébe, azt a? 
sullyos Nyomorúságtól, ’s gyakran azAkafz- 
tó-fától-is meg - mentené. Oh ! mikor leíTz 
az az Idő, hogy a’ Falufi - oskolákban a’ 
N om ndtvó H&c M e n fa  helyett, a’ Meiler 
arra oktatja Tanítványjait, Miképpen kel
leték  a’ Mezei-életnek gyönyörűségét ér
zeni, a’ mellyben áll egyedül a’ Háznak , 
és a’ M. Hazának boldogsága!!

A’ mi Juhászaink idegen , és esméret- 
Jen Olah-Batsok többnyire, a’ kiktől nem 
azt kérdezzük, tudnak-é a’ Juh-tenyéfztetés- 
hez? hanem azt, hány Darab Juhok van, 
hogy ha kárt tefznek , vagy nem fzolgálnak : 
legyék mit le-tartatni. Szánom azt az Urasá- 
gpt-is, a’ melly a’ Nyájjâ t vérfzopó fösvény 
Árendásokra bízza. Az Árendás nem azon’ 
igyekfzik, hogy javítsék , hanem hogy fo
kát nyerjék. Innen vagyon az, hogy a’ 
Bárányok igen gyengék, az Anya-Juhok 
erotelenek, betegefek, és gyakran el-is hul
lanak. 4

A’ mint hát mondám, a’ Juháfznak 
minden módon talpra-efert Embernek kell 
lenni. A’ GortsÖs-botját el kell venni, a’ 
mellyel a’ fzegény Juhot hajigálja. A’ régi 
Juhái’zok, a1 mint a’ minden Kornyül állá- 
fokra fzemes T. N litterpacher Uram meg
jegyzi, úgy feftetnek-le, hogy hoíTzú bot 
van kezekben, a’ mellynek eg’yik vége la
pát, a’ máfik pedig horog. A" Lapát arra 
való volt, hogy ha a’ Juhokat meg akarta
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állítani, tsak eg’y Lapát főidet hajított azok: 
elejibe, mikor ízaladt k , a’ mellytol meg
rémülvén viífza-fzoktak fordulni. A’ horog 
arra való, hogy a’ Juhot, a’ mikor ízük- 
ség , gyapjánál-fogva ki-lehefsék a’ többi 
kozzül Könnyű móddal fogni. Az ütés mind 
a’ telinek árt, mind a’ Gpapjat fogyafztja: 
mert az ütés’ helyén’ mindenütt ki-hull a’ 
Gyapjú. A’ boton kívül a’ Juhász • táska-is 
fzúkséges, a’ mellyben, ne tsak Szalonna, 
és Kenyér legyék, hanem a’ Koz-orvofsá- 
gok-is, hogy a’ beteg Állaton mindenütt le
hessék, haladék nélkül fegíteni. A’ Juháfz 
Kutyáknak minémíiségeket a’ 105. §. elöl- 
adtam, és a’ Juhos-gazdát oda igazítom.

3. Minthogy a’ Juhok 5. Holnapoknál 
valamivel tovább hordják terheket: úgy kell 
az Öfzve-erefztés’ idejét alkalmaztatni, hogy 
az Eüés Mártiusra efsék, a’ mikor â  Hó 
már nagyobb réízbÖl a’ Legelőkről fel-ol
vadt. Az illyenkorra meg-ellert Juhok a? 
kozel-való Mezőkre, Bá<ánykáikkal eg’yütt 
ki-mehetnek, és ezeknek tápláló Tejet gyűjt
hetnek , a’ mellyet a’ fzáraz Szénától ha- 
fzontalanúl várunk. A’ Báránykák-is jókor 
meg-erősodnek, a’ jövő Télnek vifzontag- 
ságinak el-hordozására. Ha m eg-eíik-is, 
hogy a’ Hó még illyenkor elnem-megyen: 
a’ Gazda ne-efsék Kétségbe: hanem Júliái
tól ne fzányja a’ Zabot az alatt - is , míg 
ZÖld-fü nevékedne a’ Mezőkön’, Vifíza-jönn 
ez a’ Költség bőven’ a? Báránykákból. Ma

4 7 *  V I .  R .  A ’  J u h ’ t a r t á s .
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g o k  tapafztalják azt a’ Gazdák, hogy a’ ké
sőbbi Elles mindég gyenge fajzatokat ízül.

4. Az Anya juhok két efztendósoknél 
fiatalabbak ritkán lehetnek, mikor Kos alá 
botsártatnak. Leg-jobb azt közönséges Ré- 
gulának tsinálni, hogy az Anya harmadfél, 
a’ Kos pedig efztendövel mindenkor idő- 
febb legyék.

5. O&oberben az öfzve-erefztés előtt 
igen fzoroíTan m eg-kell mind a5 Juhot, 
mint a’ Koíl válogatni. Ha annál fzebb-is a’ 
Bárány, de ha valami hibája tapafztaltatik, 
irgalom nélkül ki - muílráltafsék: mert a1 
Szüléknek hibáji, kiíTebb, vagy nagyobb 
mértékben a’ F ija k r a  bizonyofan által- 
mennek.

6. A’ vén Juhokat-ís Szintúgy minden 
OíTzel fzükség ki-muftrálni: mert a’ mint 
már mondám, az idős Állatnák fogai meg- 
tompúlnak, nem rághat, nem eméfzthet, 
és nem tejezhet ügy, hogy a’ Bárány ne 
kopialjék. Közönséges Régulának fel-lehet 
ezt bátran’ venni: H a  a ’ Juh három  bárányt 

e lle t, M é fiá r J \é k r e  való. Ekkor az éppen 
hét efztendös.

7. A’ Kosnak, a’ mint már mondám, 
efztendövel idófebbnek kelhetik lenni, mi
kor elsőben hág, a’ Juhnál. Es így ha há- 
romfzor hágott eg’ymás után’, elébb adjunk 
rajta haladék nélkül.

8. A’ Tapafztalás tanítja , hogy ámbár 
a’ Kos 5. bárányt fajzhat: mindazáltal eg’y 
Nyájjban , leg- felíyebb-is három efztendo-
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nél tovább meg-ne-fzenyvedjük. Adjuk in-, 
kább más Nyájjhoz, ha igen jó fajta és erős. 
A’ Kofoknak minden két Efztendó múlva 
való fel-tseréléfeket a’ tapafzfalt Gazdák 
el-múlhatatlan dolognak tartják. Kiilomben 
a’ fajzatok , vagy minden EfztendŐben alább- 
fzállanak, vagy leg-kiíTebbet fém javúinak.

Valamint ezen’ Réguláknak fzoros meg-* 
fartáfok által a’ Nyájj tökéletefen meg-ja- 
vúlni tapafztalratott: úgy tsak egynek által- 
hágáfa-is az El-fajúiéit bizonyofan maga 
urán húzza. így pedig, úgy jár a’ Gazda , 
mint a’Mu’sikus, hogy minden 4. Efztenda 
múlva Da Capot kell jádzani.

§• 175- '

í v .

Negyedik fontos Sarkalatba ar Gyapjúd 
Javításnak, az illendő Eledellel való legel-* 
tetés mind Nyárban, mind Télben. Az 
Eledel kétféle, zöld, vagy nyári, és fzáraz 
vagy téli. Mind a’ kettőről különösen fo
gunk fzóllani. A). A’ Nyári-eledelekről* 8} 
A’ Téliről.

474  VI. R. A’ Juh’ t a r t á s

5- 23$.

A  ). A 9 N yári - Legeltetés.

1. A( Juhoknak mindenkor hafznofabb ,
ha Legelőkre hajtatnak, ha mindjárt fém mi
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Eledelt nem kapnak-is azokon’. Ha egyéb 
nem, leg alább a’ fzabad Levegő, és tettek
nek mozgatáfa e g é f s é g e s  állapotokat 
nagyon’ ttgítik. Mellyre nézve 'lavafízal- 
i s , mihelyt fsak az idő nyílik, ki kell eket 
a ’ Kofarakhól verni; úgy ínindazálral, hogy 
mind k i, mind be-jovet jól tattafsanak.

2. A’ Juháfznak meg kell várni reggel 
mig a’ harmat fel-fzáll, és eftve, hamarább 
haza h?jtsék, mint íem a’ fii meg-harmator 
födnék, és Nyárban, míg a’ Jég-EssŐ töké- 
letefen’ fel-olvad ; Ofzfzel, és Tavattzal pedig 
a’ Zuzmaráz, vagy Dér : mert ezek.minden 
féle állatnak ártani tapafztaltattak. A’ mi 
JuháíTz aink közönségesen ellenkezőt tsele- 
keíznek , és a’ tarrarik leg-jobb Juháfznak, 
a’ ki leg-idejébben ki-hajt- Eg’y öreg Ju- 
háfzról emlékezem a’ többi közt, a' ki Har
maton’ foha feni legeltetett, és Juhai min
denkor egéfségefek v oltak. Szokáfa e’ vo lt, 
hogy Juhaít Ettvére bé-hajtván, minekelotte 
maga le-feküdt: Juháfz-botját el-hajirotta az  
Udvarra, és reggel tsak azt nézte-harma
tos-e a’ botja, vagy nem? Ha nem volt, 
nyomon’ ki-hajtotra a’ Nyájjat. Mikor öreg- 
fégében kérdezték , mitsoda mefterséggel or- 
voíolta Juhaít olly hafznosan , hogy fok Efz- 
tendök alatt - is azok mindég egéfségesek 
voltak ? azt felelte t a’ Botommal.

3. Mikor a’ Juhok a’Legelőre hajtatnak : 
arra vígyázzék a’ Juháfz , hogy azokat Dél 
előtt eg’y húzómban, mindég Nap-nyugort- 
nak hajtsa tsendefen’, hogy a’ Nap a’ fejeket

A’ J a y I t S a r k a l a t . -
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ne-süthefse. Dél után pedig, fejjel minden
kor Nap-kelet felé, hogy a ’ Napfény fartól 
fíifse Őket: mert a’ Juhoknak fejek felette 
gyenge. Nevezetes, és orvofolhatatlan nya
valyáik a’ Juhoknak a * meg-keringösödés, 
E’ pedig az újjabb tapafztaláfokfzerint, egye« 
dűl a’ nagy hőségtől fzármazik. Ugyan is 
a’ bizon ’ ’ * meg keringösödott

4 7 Ő  V I .  R .  A ’ J u h ? TARTÁS.

zel-rele hólyag taláítatik. A’ hólyag bizonyo- 
fan Elo-állat, a’ meUy magát az agyvelo- 
bol táplálja. Ez az Állat a’ nagy melegség’ 
idején fzokott a’ Tojásból ki-kelni , a’ minr 
alább, a’ hol a’ Juhok’ Nyavalyáiról lefiz a’ 
fzó , bővebben elól-fogjuk adni.

4. A’ nagy hőség, a’ mint már fellyebb- 
is mondottam", a’ Gyapjút, meg-vaftagítja. 
Mellyre nézve a’Juháfz 10. Órakor nemtsak 
az hogy az önként kéfzülö Nyájjat haza haj« 
tsa : hanem árnyékba hajtsa. Ha a’ Legelő Er
dőhöz közel van, nintsen femmi nehézség. 
De a’ tifzta Síkon’ Színeket állítani, vagy 
árnyékos fákat plántálni el - mulhatarlanúl 
fzükséges. Jobb mindazáltal a’Fedeles-fzín : 
mert ezt eg’y helyröl-másra , a’ Szamár min
den Sátor-fáílól eg’yiitt el viheti. A’ Fákról 
azt jegyezzük-meg, hogy ne víz mellett ne- 
yekedo Fajták legyenek, mint Fűzfa , vagy 
Eger-fa: mert azok alatt a’ fold mindenkor 
nedves. A’ nedves helyenn termett füvek 
pedig a’ Juhoknak vefzedelmesek.

5. Mikor a’ Juháfz a’ Nyájjat Völgy
re hajtja, a’ mellybŐl a’ Harmat mindenkor

Juhnak abban valami víz-
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később fzokott fe! fzállani, mint aJ Hegyek
ről: elébba’ Juhokat az egéfz Legelőn' tutos- 
tafsa m eg, hogy azok lábaikkal mind a’ Har
matot, mind kivált a’ Pókhállókat, és egyéb 
tífztátalanságokat le-verjék a’ fúrói.

6. Soha meg ne engedje a’ Juháfz, hogy 
a’ Juhok Homokba , vagy nedves helyen’ 
meg-feküdjenek: mert a’ gyapjúnak mind 
a’ kettő káros.

§♦  206

Minekutánna a’ Legeltetés’ módját rövi
den elol-adtuk : azt is meg kelletik monda
nunk, minémüeknek kell a' Legelőknek len
ni. A’ mellyre nézve ezeket tartsuk-meg.

1. Magok a’ Juháfzok azt mondják , 
hogy a’ Juhok fehol ollyan Örömeit, és tafz- 
nosan nem legelnek, mint a’ Hegy-oldalakon. 
A’ mellyból ez a’ kettő következik a). Hogy 
ott a’ Levegő leg-jobb. b.) A’ Fü-is leg-inkább 
a’ Juhok terméfztihez való E’ mindenütt 
ki-nem telik: mert az AlfŐldÖnn tsak Hal
mokat-is nehéz lalálni. Tehát

*. A’ Juhok jól érzik magokat a’ fzá- 
raz terméfzetü pufztákonn , és Legelókönn- 
i s ,  a’ mint közönségesen lehet tapaíztalni.

3. Mentol apróbb ,’s fzálkásabb terméfze- 
tü a’ pázsit-fü : annál kedvesebb Eledele a’ 
Juhnak. Ezeket a* füveket az 1. Darab. §. 73. 
elol-fzámláltuk. Mikor már a’ fü (Öfzre kel
vén az idő) meg-sárgul: a’ Juhoknak ártal
masnak tapafztaltatott.

A ’ J a v í t . S a r k a l a t . 477
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4. A’ leves füvekkel úgy kell azokat 
legeltetni , hogy harmaton’, vagy Jég-efsŐ 
után’ oda foha fém hajts ék a’ Juháfz, fém 
akkor, mikor á’ Juhok nagyon’ éhek. An
nyival inkább ne engedje magokat rele enni, 
’s leg-alább fél-óránál elébb innya.

5. A’ Lóherét a’ Juhok-is nagy gyönyó 
* rüséggel efzik, ha kaphatják. Hanem a’ Ju-

háíz a’ tsak moft mondott fel-tételeket a* 
Herére nézve, még fzorofsabban meg-tarrsa, 
mint akarmelly leves terméfzetíi fűre néz- 
ve-is. Máraz 1. Darab. §. $£. meg-mondot- 
tam a’ Lóherével való Legeltetésnek módját. 
Ezt a’ Juháfz meg-tarrsa. Külömben a’ Heré
ben lappangó Adó-levegő a’ Juhot fel fújja , 
és ha aJ a’ Juháfz nem tud rajta fegíteni: a* 
bendojét-is ki lzakaíztja. A’ Herés réten ví- 
gyázzék a’ Juháfz, hogy vallyon a’ jól-tar
tott Juh ganajolhatik-e ? Ha nem: íijefsék 
örvoísághoz nyúlni: mert a’ Juh f?orúlásban 
fog el-vefzni. Orvofságok helyett így csele
kedjék. 1. KergeíTea’ Juhot darabkáig, talán 
a’ rneg-melegedés , vagy erőlködés a’ vég- 
bélhurkát-is meg-nyitja. 2. Ha e’ nem hafz- 
nál: úfztaíía-meg azt. 3. E’ fém hafználván, 
valami Gús-veífzobÖl tsináljék a’ Juhnak za
bolát a’ fzájjába. Terméfzet fzerint, hogy 
az ettől kívánván meg-fzabadúlni, vitzkán- 
dozni fog , és hánykódni. A’ melly miatt 
a’ vég-bél meg-nyílik. 4. Utolsó orvosság 
az, hogy annak VégbéübÖl az újjával, vagy 
Valami keskeny kalánkával a* gana jat vegye- 
ki. A* többiek oíztáii niagcmol meg-indúl-

4 7 8  V I .  R .  A ’ J u h ’ t a r t á s .
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nak. Ezt a’ ganaj ki-vevéíl magam próbáltat- 
íam a’ Juháífzal, és jónak rapafztaltam.

g. A’ vizes Legelőkön ízem látóinál! el
gyengülnek a’ Juhok ? és meg-betegeíznek. 
A } mellynek ezt az okát adják a’ Terni é- 
fzet-visgálók, hogy a’ Juhnak mint minden 
kérődző AUätnak-is , eg’yik gyomra a’ négv 
kozzül nagyon fporigyiás, és tele van az
zal a’ már említett gyomor - nedvefséggel. 
(Liquor gaítricus). Már a’ vizes Eledelnek 
meg-eméfztésére 7 igen kevés illyen tsípos 
nedve-feég kívántatván, benn marad, és a’ 
teltben fzerte fzéllyel el-ofzltk; a’ mellyböí 
gyulladó Nyavalyák következnek.

6. Hogy a’ Juhok a’ fzagos, és füfzer* 
fzámos Plántákban gyönyörködnének , ma* 
ga tapafztalásából nem-igaznak állítja T. 
M itterp a ch er  Uram. A’ Spanyol - Juhokról 
kiilómben-is tudjuk , hogy az illyen Plántá* 
kát tsak kéntelenségból eízik meg.

7* Mi módon’ kelleísék a’ Legelőket ré* 
fzekre ofztani, hogy azok Kopárrá ne vál- 
jának , és mitsoda forral legeljenek rajtok i 

a’ külömbözo Nemre tartozó Barmok: az L 
Darab. §. 97. meg-mondottam bőven.

§. 207.

A’ Juhok’ Itatásában ezen’ három doL 
gokra kell a’ Juháfznak fzorgalmatosan 
vigyázni.

1. Hogy a’ Víz jó féle legyek. A’ Kovi* 
tseken’ tifztán tsergedezo Patak y tagathatat-
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lm  hogy a’ Juhoknak leg-egéfségesebb. Után- 
na a holyó-viz. Ezeknek nem léttében, a’ 
nagyobb Halas-tokból, és nagyobb Ki-folyó
tokból való víz fzenyvedhetó. A’ Kút-víz, 
úgy nem fog ártani, ha ki-meríttetvén, da
rab ideig 3l fzabad Levegőn’ hever. Az Ál
ló-tó , és Mocsár vizek valóságos mérgek a’ 
Juhokra nézve : mert a’ Juhos- Gazdák azt 
tapasztalják, hogy a’ melly Juhok Alló-tó- 
ból iiznak a’ zöld-fűre, Májjok tele van fé
reggel, és ez gyakran Járvány-nyavalyává 
változik. Azt nem lehet mondani, hogy 
ezeket a* férgeket a’ vízzel nyelnék - bé a’ 
Juhok. Hanem inkább úgy lehet gondolkoz
ni, hogy azok a’ magok Tojjáflaiban már 
kéfzen vágynak minden Állatban, mint 
fzinte az Emberben a’ Tetü, és Gilifzta, ’s 
egyéb férgek, úgy hogy tsak a’ híjjával 
vágynak, hogy az okét körül fogó nedves
ség kéfzüljék arra-el, hogy ki-kelheíTenek, 
Azt magunk látjuk, hogy a’ Szennyes, és 
tifztátalan Embert a’ férgek az Üveg po- 
hárban-is meg-lepik. A’ Sajt tele van Légy- 
tojáíokkal: de a’ meílyek tsak akkor Szok
tak ki kelni, mikor a’ Sajt meg-roLhad. így 
lehet a’ Májjban lévő férgek’ eredetét-is ki
magyarázni.

2. Hogy az Itatásnak bizonyos Száma 
legyék. A? bizonyos, hogy a’ Juhok mikor 
zöld füvőn’ legelnek, igen kevefetifznak, 
sör hogy víz nélkül a’ Juh eg’y Holnapig 
el-él: a’ Daubenton Uram próbája bizonyítja, 
még pedig minden leg-kiíTebb Változás* nél-
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kül. Mindazonáltal harmad napnál leg-fel- 
lyebb lem kell a’ Nyájját víz nélkül hagyni. 
De minden nap-is fzukség azt a’ víz relé 
hajtani, minden erőltetés nélkül. A5 mellyik 
fzomjúzik, bizonyolan még-fog állam, és 
iízik. A’ málík ped.g tovább megy. A5 
nielly Juh a’ víznek rohan: valóban vagy 
már beteg, vagy a’ fog lenni. Ha a’ Juháfz 
azt tapafztalja, hogy a’ Nyájj a’ zo!d fűre 
fokát akar innya, hajtsa-el azt, és kereíTe-ki 
mi annak az oka: mert a’ Kérődző - állatok 
ritkán5 fzoktak, hanem ha a5 mgy Koplalás 
után , mértékletlenkedni.

3, Hogy annak bizonyos módja legyek. 
Az Itatás mód ában ezeket tartsa - meg a5 
Juháfz. a). Délben foha feni itafsék, hanem 
reggel, b). Ne gyakran, vagy minden nap, 
hanem mikor a’ Juhok magok kívánkoznak. 
De tsak úgy itatni két, a5 mint nálunk 
fzokás, hogy harmatos fűvet éter velek a5 
a’ Juháfz, igen vefredelmes. c )  A5 hol gy- 
fzer itatott, máfzor-is otr itafsék. h a t ] ?  Uram 
azt mondja, hogy a5 víznek válroztatáía , 
ha az annál jobb-féle-is, a5 Juhokat meg- 
rihesítí.

B ). A ' Ju h o k ' Teleltetne,.

§. 208.

Fellyebb-is §. 205. azt javafoltuk, hogy 
a5 Juhot, a5 mikor tsak lehet, a5 Legelőre 
hajtsa a5 Juháfz. De mivel gyakran’ a' nagy

' fi h
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H ó, Szél, Fermeteg, és Fagyó - essÖ , a* 
Nyájjat a’ Kosárban bé-rekefzti: téli jó-féle 
és egéfséges Takarmányról kéntelen a’ Juhos* 
Gazda fzorgalmatoskoani.

Leg» kozönségefebb Takarmány a’ leg- 
jobb-féle Széna. Ennek kéfzitését az I. Da* 
rab. §. 86. elól-adtam. Ha tsak azt mondjuk 
azonban, hogy a’ Juhokat Télben* fzénázni 
kell; nem fokát íegítünk a’ Juhos - Gazdá
kon’: mert azt, még a’ leg-alábbvaló Ju- 
háfz-bojtáris tudja, hogy a* Juhnak Széna, 
még pedig annak-is a’ Lángja kell- Többet 
kell hát itt tselekedni annál. Annyival in
kább pedig, hogy a* Gazda a’ Szénázás dol
gában mindent el-kovet, a’ mit tsak lehet; 
még-is vagy igen roíTzak a’ Juhai, vagy 
gyakran el-is döglenek. Illő leíTz hát ez úttal, 
mind a’ fzáraz Szénának tulajdonságit, mind 
magoknak a’ Juhoknak terméfzeteket elébb 
meg-rázogatni, és úgy menni-áhal a’ Telel* 
retésre magára.

§. 20 9.

Míg az Eledel a’ Gyomorban tsak le* 
megyen-is, egynéhányfélenedvefségekkel ele- 
gyíttetik-meg, a’ mellyek réfz-fzerint az Ele
del’ útját simírják-meg; réfz fzerint pedig 
a’ könnyebb Eméfztésre kéfzítik azt el. A* 
Szájjban való sós nedvesség, a’ mellyel 
Nyálnak nevezünk, a’ tett több rendbéli 
próbák fzerint, igen fzükséges arra, hogy 
az Eledel, a’ meg-rágás által vele el-kever-
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letvén , a’ gyomorban annál hamarább fzél- 
lyel-menjék. A’ Torokban, vagy Gégében’ 
lévő nedvefség-tattó Görvélyek-is (Glandu
la )  ollyan rerméízerüek mint a’ Spongyiaj 
hogy ha az Eledel meg-nypmja, sőt men
tol inkább m eg- fzorítja Őket, annál több 
íima nedvefséget Őntenek-ki magokból, a’ 
mellyekkel a’ falat bé-póláltatván , könnyeb
ben tsúfzik. Sőt a’ Nyál még tobbet*is csi
nál annál, a’ mit mondék. t. i. Minthogy 
minden Eledelben valami Só’ neme az, a’ 
mellybol az ízlés fzármazik : a’ Nyál bősé
geién’ meg kívántatik arra, hogy ezeket a* 
Sókat fel-olvaíTza.

Minden Kérődző állatnak, noha a’ va
lóságos Gyomra tsak eg'y* van még három 
Gyomor forma eledel-tartója, vagy Bendo- 
je. A’ mellyek kozziil mindenik, valamit 
tselekfzik arra a’ végre, hogy az Eledel 
réfzekre ofzolván, Tej-nedvességé (Chilus) 
váljék A* Juh, kiváltba fijet, tsak imígy- 
amúgy forgjatja-meg a’ falatott a’ fzájjában 
és le-kűldi az első Bendőjébe. Itt az Eledel 
a’ nedvefség, ’s meleg álra 1 meg-lágyúl, és 
meg-puhúl, hogy mikor öfztán a’ málodik 
bendóbe megyen : egéfzlen bé vegye azt a’ 
bőv nedvefséget , a’ mellyel ez a’ Patzal 
C R eticu lu m )  úgy tele van, minta’ Spon- 
gyia. Ebből a’ zsatskóból jonn már fel a’ 
meg-ázott Eledel a’ KérÖdzŐ-állat’ fzájjába; 
a5 hol ujjra Nyállal meg-kevertetik , hogy 
a’ harmadik zsatskóban’ megint könnyebben 
eméíztődjék-megi

H h a

' A ’ J a v í t . S a r k a t . 4 Őá
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Már moít ha a’ Szénának terméfzetét 
meg-visgáljuk : eg’yfzerre álral-látjuk , hogy 
mi kívántatik arra, hogy az Tejjé , vagy tá
pláló nedveíségé váljék, t. i. igen bőv ned- 
vefség: mert magában, ha annál jobb-is, 
igen kevés van. Ha már a1 Gazda folytában 
tsak fzáraz Szénával telelteti Juhajit: ez az 
Eledelt meg-áztató Gyomor - nedvefség és 
Nyál napról - napra mindég fogy: merta’ 
Széna többet fel-ilzik belőle, mint viíTza- 
adhatna fzáraz terméfzere miatt. Itt az Jvás 
fém fokát hafznál, minthogy a’ víz nem 
hogy meg-eg’yezne erejére nézv ê, a’ Gyo
mor nedvefséggel ; de még magának-is fok 
kerengős utakon5 k̂ ell oda jutni, hogy be
lőle hafonló Gyomor-nedvefség kéfzűljék. 
Innen van ofztán, hogy a’ nedvefség - Öntő 
Gorvélyek mindenütt meg - fzáradván , az 
teméfzrés meg-hátráltatik. Innen a5 Juh meg
fogyatkozik: mert a5 Tej-nedvefség-is igen 
sürü, és nyúlós. Ha pedig ezek süriiek : 
bizonyofan a5 Vérnek-is meg kell sürüdni: 
mert ez a’ Szívnek fülébe bé-tsepegett Tej 
nedvességből állítja magát helyre. Ha a5 Véa 
meg-sürüdik: igen laífan, és akadozva foly, 
és alig ha az állás miatt, meg-is nem tsí- 
pősödik. A’ Vér meg-tsípÓsödéfe pedig már 
maga-is eg’y nyavalya, ha több nem kö- 
vetkezne-is, a’ mellyben fok Juh el fzokott 
efztendonként hullani.

Az eddig el-mondottakból már maga 
a’ Juhos-Gazda ezt a’ Követkézéit tsinálhat- 
ja: Tehát a’ Szénával való Teleltetés mellé.

4 8 4  VI. R. A ’ J u h 1 t a r t á s .
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valami ollyan Eledel kívántatik, a’ mi en
nek a ’ Vér' meg-tsíposödésének ellent álljék: 
mert ha ezt így hagyom: a’ meg-tsíposó- 
dott Vér meg is rothad. A* rothadás pedig 
leg-elsöben-is aJ Tüdőket eméízti-meg. Ez 
a’ Nyavalya Nyárban, mikor a’ Nyájj ZŐld- 
füvón’ legel, ritkán tapafztaltatik. A; melly- 
bol meg-tetfzik, hogy Télben-is Zóld-rakar- 
mánnyal kellene legeltetni.

§. 210.

Minekutánna már a’ teleltetésnek a’ Szé
názásból kővetkező vefzedelmét elől adtuk ; 
által-megyunk magára a’ teleltésre.

1. Akar miképpen igyekezzék-is a’ Ju
hos* Gazda: tsak ugyan a’ Szénának kelletik 
a’ leg-nevezetefebb Takarmánynak lenni , 
még pedig ollyannak, a’ rnelly hegyes, és 
ízáraz terméízetü Rétekről kaézáltatott, és 
árnyékban úgy fzáraztatott, hogy annak 
mind Sava, mind kedves illatja benne ma
radt.

2. A’ tapafztaiáshói tudjuk, hogy eg’y 
Juh 24t óra alatt 8- font fíivvel meg-éri. Ha 
a’ fü meg-fzáraztatik: a’ 8 fontból tsak két 
font Széna leíTz. A’ 8 font fűben is tsak en
nyi a’ tápláló Eledel, és a’ többi víz. Tehát 
ha eg’y Juh 24. óráig, Nyárban bé-éri két 
font tápláló Eledellel: bizonyofan Télben-i^ 
bé fogja érni. A’ mellybol még Kafzállás* 
idején meg-tudhatía a’ Gazda, mennyi jó 
féle Szénát tartozik ennyi, ’s ennyi Juhok’

H h 3
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fzámára bé-takarítani, hogy ha a’ Tél annál 
hoíTzabb talál-is lenni : tifztefségefen’ ki?
jöjjek. Sokfzor ez öli-meg a’ Juhokat, hogy 
Tavaízra nints elegendő, és jó féle Takar 
mány; a’ niellynekkivált ekkorra bőven kék  
lene lenni, ha egyébkor kevefebb, és alább 
való legelretett»is fe l: mert mentői tovább 
van a’ Juh fzáraz Szénán : annál inkább 
meg-fogyátkozik. Már ha a’ Széna kevés-is 
alá-való-is: mit lehet a’ Juhok’ meg-ma- 
radásáról reményleni, minden által-látja.

3. A’ fzükség’ idején lehet a’ Szénabéli 
fogyatkozást mindenféle Főzelelék Szalmá
val ( így nevezik a’ Magyarok a’ Legum ént) 
pótolni. A’ Zab-fzalmának-is meg-eízi a’Juh 
a’ hegyetskéjét. A’ mellyel e’ fzerint Juhot 
teleltetni nem. Gazdaság.'

§. 2 i l .

Már moll annak a’ módját adom-elől , 
miképpen kéfzítse úgy-el a’ Gazda téli Ta
karmányiát, hogy azzal bé-is érje, Juhait-is 
a’ vér rothadáfíól bizonyofan meg-mentse , 
minden terhes költség, és fáradság nélkül.

Ama’ tartós 1785. Efztendobéli Télnek 
idején a’ Gazdák Széna dolgában fok helye
ken úgy meg-fzorúltak, hogy 3’ Szarvas
marhának az Iftállók, és Ólak tetejéről kén- 
teleníttettek a’ Szalmát, Zsúpot, és Gazt 
le-fzedni, és a’ Juhokat mind le-vágatni, 
hogy éhhel el-ne dögöljenek. Eg’y jó Bará
tom a’ Gazdaságról velem befzélgetvén ,

4%& VI. R. A’ J uh’ tartás ,.
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ugyan ezt akarta fzámos Juhaival tselekedni, 
nem azért, mint ha még Szénája nem volt 
volna, hanem hogy az nem jó volt. Es így 
tudta bizonyofan .hoíTzas tapafztalásiból , 
hogy mind a’ hoíTzas, mind a’ roíTz Széná
zás el-fogná Juhait döglefzteni.

Ezen kárnak el-távoztatására én néki a’ 
173. §. le-írt favanyú Krompély-lever java- 
foltam. A’ mellyet a’ Gazda meg fogadván , 
fovány Szénáját (még Zab-fzalmával-is pó
tolván, kivált utolja felé azt) eg’y kis-újj- 
nyi hoíTzú Szetskának vágatta, a’ Zab-fzal- 
mát pedig apróra, és azt minden nap fava
nyu Krompély-lévvel jó sűrűén’ meg-óntóz- 
ve adta Juhainak, és minden tizedik nap 
tsupa m eg-törött, és meg - favanyodott 
Krompélyt minden Széna nélkül. A’ fzó-fo- 
gadás olly fzerentsés volt, hogy jó Bará
tomnak Juhaji közzül, tsak négy darab Öreg 
esett-el: holott másutt azok, vagy rakásra 
döglöttek , vagy le-is vágattak. Ez a’ magam 
tulajdon tapafztaláfom, és bátran minden 
Gazdának javafolom.

$. 212.

Vágynak még a’ mondott Eledelen kí
vül mások-is, a’ mellyek mind vér-tifztí- 
tók, mind táplálók. Illyen

1. A’ Kápofzta-répa. A’ mellyrol ezt 
írja ama’ régi Gazda T. Germershausen Uram. 
„ Az Anglufok úgymond, a’ hol*a’ Tél 
„ igen mértékletes fzókott lenni, a’ Szarvas

it h 4
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„ marhának Telelő - kápofzta-répát fzoktak 
„ verni. De mi nálunk ennek nagyobb hafz- 
„ nát lehetne a’ Juhokra nézve venni, mint 
„ az Oízi-vetésnek : mivel a’ Kápofzti-répá- 
„ nak Levele, hatalmas orvofság a’ Juhok’ 
„ Tüdeje, és Májjá meg-rothadása ellen, 
„ Mert a’ Kápofzta-répás földet, mihelyt 
„ tsak az kevéfsé meg-fagyott, hafznofan’ 
„ lehet a’ Juhval jártami; mivel a’ Leveltk- 
„ nek le-étele a’ gyökérnek, vagy a’ Re- 
„ pának femmit feni árt; sor inkább annak 
„ a’ iövö TavaíTzal lejendo Sar;azását nagyon 
„ fegíti. “

2. A’ Kápofztának minden nemei. A9 
Fejesekig ofzra meg * bersülhetetlen portéka. 
Ll-is lehet pedig egéfz Télen tartani: mert 
ha meg fagy-is: kár nélkül kMehet engefz«? 
telni,a mint az I D. §. 127. p. 4$3. tanítoitam. 
Ha a’ Kápoízca* fejnek a’ Juhok’ teleltetésé- 
nél nagyobb hafzna van : leg-alább Leveleit f 
Torzsáját, Csípi á át bé - lehetne nagyjából 
gyalulni , és favan'yítani, és Télben a’ Szé- 
názás közben mint Vér-rothadás ellen való 
hatalmas Orvofságor a’ Juhoknak niinden 8.
10. 12. napban eg’yfzer adni. Az Anglusok 
már ezt régen hafzonnal gyakorolják.

A’ kék, vagy fodros Kápofzta (Brafli- 
ca Sahara) a’ leg-nagyobb Télben, és Hó
ban is zölden marad, Melly jó volna hát 
ezzel eg’y két darab földet bé vetni, és 
Télben mint Zöld-eledelt a’ Juhok’ táplálá
sára fordítani; leg alább Széna közben gya
kran egyelíieni! Bizony, a’ melly Gazda az
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ílly könnyen fzerezheto Efzkozóket meg* 
veti: nem lehet fzánni, mikor leg-nagyobb
kárt vali-is.

3. A’ Répának minden nemei, Fejér, 
és Sárga-répa. Miképpen lehefsék a’ Répát 
ki-teleltetni, meg mondottam az 1 . Darab. 
§. 127* az II. bem alatt. Két font Fejér-ré* 
pávai , vagy két font Kápofztával eg’y Juh 
24. óráig bé-éri. A’ Sárga-répából valamivel 
több kéil. Krompély-is* két font elegendő. 
A’ Répát is bé lehet gyaliílni, és vagy nyer* 
fen a’ Széna közzé elegyíteni minden nap , 
vagy bé favanyítani, mint a’ Kápofztát, és 
úgy fel legeltetni.

4. Mikor mind ezek nintsenek: drágább
Eledelt fém fajnál! a’ Gazda Júliáitól. Nem 
igen régen találták azt fel az Angíusok , mi 
módon lehetne a’ Hajósokat a’ Scorbúttól, 
a’ mellyben rendfzerint el-fzoktak halni, 
meg Órzeni. Az az Orvofság ebből áll: Az 
A* pár, vagy Rozst meg-áztatják, ki-fzárazt- 
ják, mint mikor Sert vagy Pálinkát akar-* 
nak fózni. Erre vizet töltenek, kevéfsé meg* 
hagyják favanyodni; de forrani nem , és 
minden nap mindenik Hajós eg’y bizonyos, 
mértéket meg-ifzik. Miólta ezzel élnek, es 
favanyírott Kápofztával : Scorbútban igen 
kevesen halnak-el. Hogy ezzel az Orvoíság- 
gal a1 Jnhokat-is meg-lehefsék ugyan azonn 
Nyavalyától Órzeni: meg-mutarta F orfter
Uram , a’ ki a’ fold’ Golyóbissár korul ha- 
jokáztában, a’ Hajóban el-döglött Juhokat 
visgáKán, eízre-vette, hogy azok Secubui*
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bán döglenének - el. Mellyre nézve a’ meg 
maradiaknak Szájjokat Etzertel, és Czitrom 
Lévvel ki-mofatta, enniek pedig meleg
vízzel meg ontott, ki-tsirázott Gabonát ada
tott , a’ mellytol mindnyájan fzépen ki
gyógyultak. Okoían tselekízik tehát a’ Ju
hos-Gazda, ha a’ Zóld-eledelnek nem-létté- 
ben, Árpát, Rozst, vagy Zabot tsiráztat, 
és vele a' meg-mondort mód fzerint, fzénás 
Juhait ottan-ottan jóbtartja.

5. Az Olaj-pogátsa, a’ mellyet §. 161. 
elol-adtam. Erről Pratje Uram igy ír az 1. 
„  Fertálynak 273. Levelén’. Ha a’ Gazda, 
,, a’ kemény Jég , és Hó miatt kénteíen 
„ Juhait othon’ tartani: az Olaj-pogátsa a’ 
9, fejedelmi EfzkÖz azoknak meg-tartásokra. 
,9 Ezt a’ múlt téli Tapafztalás meg bizo- 
„ nyitotta. Midőn mindenütt fok Juhok húl- 
,, lanánakel: azok egéfségesek , és erőfsek 
,9 voltak, ’s ugyan ollyan Bárányokat ellet- 
s, tek , a’ mellyeknek az Olaj-pogátsa iL 
„ lyen módon adattarott. A’ Gazda az 
„ Olaj - Pogátsár, a’ mint rsak lehetett, 
„ meg - törte , és felül darált-árpa, vagy 
„ Gabona Lifzttel meg - hintvén , a’ Ju- 
,, hóknak azonn fzá'ozonn adta enniek. 
„ Mind az Öreg, mind a’ íijatal Juhok nagy 
,, gyönyörűséggel efzik azt. Kívánni kell, 
„  hogy az Olaj - pogátsa kozonségefsebb 
„  volna : a’ Gazdák vele égen jól - járná- 
,, nak ’s a’ t. 44

6. A’ Só is eg’y azok közzül a* fzerek 
közzül, a’ mellyek a1 Rothadásnak ellent- 
állnak. Ezt minden Kérődző állatok nagy

4<p VI. R. A’ J u h * t a r t á s .
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kívánsággal nyalják. A* mértékletesen’ adott 
S ó, az eméí’ztéílis nagyon’ fegíti. Melly- 
re nézve a’ már hozzá fzoktatott Juhoktól 
foha meg-nem kell azt vonni, kivált Télben’, 
és Nyárban’, fém valamikor efsos, és ko* 
dös Idők járnak. Germ ershaufen Uram foha 
fém fzokta Juhait fózni, a’ mint alább meg* 
fog tetfzeni. Mi nálunk még eddig úgy 
tapafztaltuk, hogy a’ téli zöld Eledelt fém 
árt Sóval meg-hinteni. A’ Sorá a’ Juhokjob* 
bán ifznak. A’ Víz tele van , ha friss, AUó- 
LevegŐvel. E’ pedig hafznál: mert a’ Rőt- 
hadáíí meg-akadályoztatja.

A’ N y á j j . Ha s z n á é .

N y Á J j - tartásból a’ Gazdának négy 
nevezetes hafznai vágynak, úgymint:

A’ Kosarazás. Ez , mi nálunk kö
zönségesen’ fzokásban van , és a’ hafznál 
jnindenütt-is tudják, mint fzinte a’ Kosara- 
zásnak módját-is. Itt a’ Vizeltet a’ leg-be- 
tsefsebb portéka. Jobb hát a’ Kosarazás, 
ha az a’ kövéríteni való Földön’ vitetik 
elébb-tovább. A’ Majorban való Kosarazás-

II. SZAKASZ.

A y Nyajjnak Hafználásáról.

% 213»

I.
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is hafznos; de nem egéfzlen: mert ámbár 
a’ Trágyát feMehet Szedni; de a’ vizellet 
mindenkor hafzon nélkül vefz-el, a’ melly- 
re leg-nagyobb Szüksége van a’ Gazdának. 
A* Juh-trágyáról már az I. Darabban meg
mondottam, hogy meleg és heves termé
szetű. Melíyre nézve a’ Koíarazás leg-jobb 
vele a’ nedves, és hideg terméfzetü Agya  ̂
gos Földeken’.

492 VI. R. A ’ J u h ’ t a r t á s .

II.

Máíbdik hafzna a’ Juh-tartásnak mi ná
lunk a’ Fejés, Hanem méltán lehet kérdez
ni , 'ha hafzon-e a’ Juhokat fejni ? Hafzon-e 
a’ Túró, és Sajt-tsinálás, a’ melly végekre 
a’ Juhok fejetnek ? Erre mind a’ Tapafzta- 
lásból, mind az Okofságból azt lehet eg’y 
altaljában mondani : Valahol a’ Nyájjat a’ 
Gyapjúért tenyéfztetik a’ Gazdák: a’ Fejés 
mindenütt káros. Ezt már a’ leg-híreíebb Ju
hot, és Gyapjat termefzto Gazdák áhaMátták, 
és a’ Fejésnek békét hagytak. Az Anglufok, 
Spanyolok, és Svékufok foha fém fejnek 
Semmit. A’ Józan-okofság ugyan azt tanítja, 
a’ mit a’ Tapafztalás erősít. Ügyan-is a’ leg
jobb nedveSség a’ Vérből kiílön-válafztatván % 
a’ Tölgyekre megyen. Már ha ezt ki fejjük : 
bizonyos hogy az Adatot attól a’ nedves
ségtől fofztjuk-meg, a’ melly a’ Teftre fzéi- 
lyel-vitetvén , a’ fzívó-tséveken’ a’ telinek 
egéfz erejét adja. Es így a’ Fejesből kettő
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a’ kár. i. Hogy a’ Gyapjú kevés , és rofíz.
2. Hogy a’ Bárány erotelen.

Azonban úgy látízik valósággal, hogy 
mi az Elerbéli izükségre nézve a* Juh-túro, 
Sajt, Ofísepka, ’Senditze, és Savó nélkül 
femmiképpen el-nem lehetünk. Hogy tehát, 
a’ mit a’ Réven’ nyerünk, a’ Vámon’ ismét 
el-ne-vefzítsük : lehetne a’ T e j é s  Túró ked
véért, a’ mi nagy teílü magyar Juhainkat 
külön Nyájjban legeltetetni, és külön azt- 
is , a’ mit egyedül a’ Gyapjú kedvéért te- 
nyéfztetünk.

§. 2 1 4 *

I I L

Harmadik hafzna a’ Juh - tartásnak, a" 
Bárány. A’ mellyról ezeket jegyezzük-meg :

i. Mihelyt a’ Juh meg-dlik: a’ Juháfz 
annak Tölgyét ízorgalmatoían’ rfieg-visgalja , 
van-e Teje. Sokízor a’ Báránykák az Elhség 
miatt doglenek-el. Ha az Anyának Teje nints 
vagy el-is dögölvén, a’ Bárányka árván ma
rad : a’ Juháíz ezen árvának Anyát keres
sék azok közt, fa’ mellyeknek Bárányja?k 
meg-döglóttek. És minthogy a’ Juh az ide
gen Bárányt el-rúgja, meg-kell azt tsalni 
azzal, hogy a’ meg-döglöttnek le - nyúzott 
bőrével, az árvát mind addig kell dörzsöl
ni , míg amannak a’ fzaga 4Ital-nem-]árja* 
A’ mellyról esméri-meg a’ Juh egyedül a’ 
maga Bárányját a’ maiikétól. Ha Hlyen Juh
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4 9 4  V i .  í l .  A ’ J ü h ’ T A R T Á S .

hints, és a’ Bárány jó-fajta: bőr-tsettsel kel
letik azt fel*nevelni.

2. A’ Gazdák azt-is tdpafztalták, hogy 
a’ Bárányok attól-is röíTzúl - íefznek, vagy 
meg-is doglenek, ha Gyapjút, vagy fzort 
fzopnak-bé. Erre nézve a’ Juháfz a’ Tsets- 
bimbókon’ való fzoroket le-nyírja; a’ ki-té
pés nagy fájdalmakat okozna.

3. A* Bárányok el-fzoktak meg-húllani 
az igen rút havas EssŐ, és Hideg miatt-is. 
Mellyre nézve a’ Juháfz, az idején’ való 
Ellést meleg, és fzáraz helyre íijessék vinni. 
A’ késő Elléíl le-kell-metfzeni: mert az ? 
mindenkor gyenge maradi

4. A’ Bárányokat tsak akkor kell a’ Tsets- 
íöl el-válafztani, mikor az már ki-kezd tejé
től fzáradni. Némellyek a’ Válafztáft egy időre 
halafztják a’ Nyíráííal: merta’ Bárány ekkor 
meg-nem°esmérí az Anyját. De e’ bizony 
nem mindenkor igaz. A’ kis Bárány a’ fzag 
után megyen , nem a’ fzor után.

5. Hogy mi a’ mi Báránykájinknak far
kokat el-vagdaljuk, tsak máföktól láttuk 9 
vagy inkább hallottuk: mert a’ mi Bárány- 
jainknak ingyen fém nő farkok ollyah nagy
ra, mint az Abyfliniaiké, a’ mellyeket még
is kurtítanak, még-is kéreketskét kell alá̂  
jók kötni, h o g y  a’ Juh a’ kövérség 
miatt, azt maga után’ könnyebben húzza. 
Ha a’ Nyájj ’sáros Legelonn jár : lehet az 
a’ hafzna a’ Farka-vágásnak, hogy a’ Juh 
nem annyira keveri-el gyapját vele;
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§• . 215*

IV .

Negyedik leg - nevezetefebb hafzon a* 
jóféle Gyapjú: a’ melly körül e’ hármat je- 
gyezzük-meg:

1. Hogy a* Nyírásnak alkalmatos idejét 
el-ne-hibázzuk. A’ Terméfzet maga meg
mutatja , mikor van a5 Nyírásnak ideje. Ha 
a’ Gyapjú meg-van érve: ki eíik mint a’ 
Fa érett Gyümölcsét és Leveleit el fzokta 
hullatni. De azt a5 Gazdának nem kell vár
ni , hogy a* Gyapjú aJ magatói való ki-esé- 
íig meg-érjék: mert így ki fzedi azt öfzve* 
a* mi imitt - amott fzálonként a’ bokrokon 
maradt? Meg-kell hát ezt a’ tökéletes meg* 
érését a’ Gyapjúnak 4—5. nappal leg-alább, 
előzni. Leg~jobb itt arra vigyázni, ha a’ ho- 
fTzú Gyapjú alatr pelyhefedik-e már a’ Juhnak 
a’ bori. Ha a’ Juháfz ezt tapafztalja: ne kés
sék a* NyíráíTal: mert a’ Szőr nem fzokott 
hamarább ki esni, mint fém helyette máfik 
nőtt. A meleg Tartományokban, a’ Fák ak
kor vetkezik-le Leveleiket, mikor már az 
újjak alatta tsiráznak.

2. Hogy eg’yfzer nyírjunk eg’y Efzten- 
dohén, és nem kétfzer. A’ Spanyolok-is 
tsak eg’yízer nyírnak. Ha a’ mi Gyapjaink 
ollyan igen fzálafok volnának „ mint a’ 
Hollándufoknál van eg’y fajta; és belolök 
tsupán’ tsak pofztót fzónénk: igen-is hogy 
kétfzer kellene nyírni. De mi nálunk ettől

A’ N yájj , Ha s i n á l  495
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egyiktől fém lehet, kivált még moft tartani. 
Úgy tartom hogy ideivel fém : mert a’ pofztó 
fokkal tartósább ha középfzerü fzálas , mint 
ha rövid.. Más az, hogy a’ hoíTzút minden
kor fel lehet Mórnak, Kontzentritk , Ráfá- 
nak, és egyéb matériának fzoni, ’s a’ rö- 
videbbet poiztónak hagyni, ha a’ Javításban 
annyira mennénk. A’ kik azt tarrják, hogy 
két nyírásból több haízon van, mint ha a’ fü
vet meg kafzálják, jobban fűrüdik: meg- 
tsalják magokat a’ hasonlaiofsággal. Ha a’ 
Gyapjú Oífzelre fzint úgy meg érne, mint 
TavaíTzal fzokott, és magában el-húllana : 
igen-is hogy a’ hafonlatofság jó volna., De 
nem így van ám a’ dolog. Minden Állat 
tsak eg yfzer Verdik - el , r. i. TavaíTzal, 
ÖíTzel pedig nem hogy el-hányná azt, ha
nem még többet nevel hozzá. Es így nints 
miért nyírni kétfzer. Az eg’yfzer nyírásra 
ezen Okaink vannak i. Az eg yfzer nyí
rott fzálas Gyapjú mindenkor" puhább , 
mint a’ kétfzer nyírott. 2. A’ Juhokat téli 
hundájoktól nem - fofztjuk-meg , a’ melly 
nélkül fok nyavalyái kapnak. 3. Több halz- 
mink-is van : mert a’ ízálas gyapjúért többet 
adnak.

3. A* Nyírás előtt gyakran fzokták 
némellyek a’ Juhot ferefzteni, hogy Gyapja 
annál tifztább legyék. Ha nem fereíztenénk, 
alig ha több hafznunk nem volna": mert 1. 
A ’ Juhok minden vízről, és nedvefségtol 
ífzonyodnak , a’ meilyböl meg-terfzik, hogy 
a’ nekik árt. A’ Spanyolok nem hogy fér-

detnénk
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detnék okét, hanem még sárral kevert Ve
res-krétával bé-kenik. 2. Ha mindjárt nem 
ártana-is a’ Juhnak a’ ferdés: leg-alább mi 
femmit fém nyerünk vele: mert minthogy 
fifzta , és alkalmatos helyeink nintsenek: a’ 
Juhok megint mindjárt el keverik magokat.
3. A’ mofatlan Gyapjút el lehet tartani in
kább: mert a’ Moly nem rágja-meg; noha 
más Nyavalyát kap t. i. hogy kováfzba 
m egy, és meg-rothad, ha a’ nyírás után ki 
nem mofattatik.

A’ J u h o k ’ N yav aly . • 497

M a r  h a’-orvoslás, a’ mint másutt 
is meg-mondottam, a’ Marha-orvos köteles
sége. A’ Gazda tsak arra tartozik vigyázni; 
mellyekazok a’ közönséges utak, és módak, 
'd mellyek által a* Marhát egéfséges állapot
ban meg-tarthafla. Mi is hát tsak ennyiben

c /  J

erefzkedünk a’ Marha - orvoslásba , hogy 
fel-fedezzük a’ közönséges Nyavalyákat kút
fejeikkel eg’yütt, hogy a’ Gazda, minthogy 
ő rajta állanak, azokat bé-dugja. A’ Marha-or- 
vofokról valóságofán az Igazgatásnak kelle
tik gondoskodni, a’ melly egyedül azért van,

III. S Z A K A S Z .

Ä  Juhoknak közönséges Nyavalyájukról.

§. 216.

I i
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hogy minden magános Tagnak Vagyonkát 
a’ Társaságban minden módon meg-oltal
mazza. A7 Gazda maga-is fokát tehet, és 
többet 20. Marha-orvosnál (nem a’ gyógyí
tásban : mert éhez nem javafolom , hogy 
hozzá fogják ) ha arra vigyáz , hogy a7 Nya
valyáknak fzerző okait el-hárítsa.

A7 Mádnak meg - férgesedése. C E g eE  
krankheit) a’ vizes, és motsáros Legelőkön 
közönséges. A7 Vér-gyulladás vagy forró 
Nyavalya, a7 nagy hőségből látfzatik ere
detét venni : mert tsak Nyárban uralkodik. 
A7 meg-keringosödés a7 forró déli melegen7 
való deleltetésböl fzármazik. A7 Tölgyek ha 
meg-tüzefednek; alig ha nem az az oka, 
hogy a7 Tejet , vagy a7 Bárány ki nem 
fzopta, eltévefztvén az Anyját, vagy hamar 
a7 ZőId-fűhÖz fzokván, a7 tsetset meg*unra. 
Hogy a7 Juhok meg-rihefednek: magunk
nak tartozunk köfzónni. Ha a7 Legelő ízá 
raz, és a7 víz tifzra volna: a7 juhok ebbe 
a7 Nyavalyába nem esnének.

Hatehára7 Gazda ezeket a7 Szerző oko
kat nem reílelli el fordítani: orvofságra nem 
igen leífz fziiksége. A7 melly leg okofsabb , 
és hafznofabb Gazdaság-is eg’yízersmind.

§• 217.

1. A7 Forró - nyavalyát abból esméri- 
meg a7 Juháfz, hogy a7 Juh nehezen, ésfza- 
porán piheg, fzájja nyitva van, tajtékos, 
vagy fgéfzlen fcáraz. Szemei fel-dagattak ,

498 VI. R. A ’ J uh ’ t a r t !  s.
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és vérefsek. Okát helyefen kereíik a’ Gaz
dák a’ nagy meg-hevülésben. EMehetne az
zal kerülni, hogy a’ Nyájjnak a’ Délibben 
ne kellene a’ forró Naplényt árnyék nélkül 
fzenyvedni. Jobb-is ezt el távoztatni, mint 
orvofolni fmeg-tanúlni.

Az Er - vágást tapafztalrák a’ gondos 
Gazdák ebben a’ Nyavalyában egyedül való 
orvofságnak lenni. Leg-jobb az eret a’ Juh- 
nak a’ pofáján meg nyitni, a’ fzeme, és or
ra lyuka közt: mert arra, minthogy vafíag- 
is , és valami tsomótska-is fzokott mindjárt 
mellette lenni felüröl, minden könnyen reá 
akad, ’s meg-is nyithatja, valami igen éles 
késetskével.

2> A’ leg-vefzedelmesebb Nyavalya a’ 
Meg - kerengősödés : mivel ezt leheleden 
gyógyítani. Ezen Nyavalyával leginkább a* 
üjatal Juhok küfzködnek Es ha belé-esnek 
eg’yfzer : eleimen’ tsak a’ fejeket tartják 
valamellyik oldalra , továbbá kerengenék, 
’s meg döglenek. Bizonyos eredetét ennek 
a’ Nyavalyának foká nem tudták a’ Gazdák. 
De minekutánna azt el-találtákds, okára, és 
módjára reá nem tudnak akadni. Azt tud
juk, hogy ha a’ meg-keréngosadött Juhnak 
feje fel nyíttatik : a’ Velőben némellykor 
2 —3. vízzel tellyes hólyagok-is találtatnak. 
Azt-is tudjuk, hogy ezen hólyagok valósá
gos ElÖ-állatok, és a4* Molyok nemére (Tinea) 
tartozik, ’s több tsévjein a’ Velőnek nedves
ségéből élosködik A’ Velő azon a’ réfzen. 
( a’ hol ez az Adat bele tsimbefzkedert, nuns
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a’ Kullants) fel van dagadva, és ki van 
emélztve. De már abban nem mindenek 
eg’veznek-meg, honnan inegyen, és mitso- 
da módon ez az Aüatotska á5 Velőre ? Ta
lán leg-igazabb a z , hogy a’ Molynak tojás
sal még a’fogontatáíTal áltál-mentek a’Főbe : 
mert igen különös formájú , úgy hogy a’ ki
vel találtató Molyokkal, vagy Hydrákkal , 
( a’ mint Linaeus Uram nevezi) igen kevés 
hafonlatoísága van. Más az, hogy még a’ 

, leg-fzemefebb Térméfzet-visgálok-is, a’ kik 
lem költségeket, feni fáradságokat nem íaj- 
náliották, meg-valják azt, hogy azoknak a’ 
Férgeknek, a’ mellyek benn a7 Tettben ta
láltatnak, hafonló párjokat, vagy fajfájókat 
kívül, fém Vízben, feni földben , feni a’ 
Levegőben nem találták. Már pedig ha az 
illyen Állatok kívülről menénntk-bé: bizo
nyos, hogy Tefívérjeiket kivel mtg-ralál- 
nánk. A’ melly ha igaz: a?t lehet monda
ni; hogy (mivel minden Juh meg nem ke- 
rengósödik) ezek a bene-találtaró Tojások 
ki nem kelhettek- mindenkor, és mindenik 
Juhban. Mélíán lehet a7 tapaíztalr környül- 
állásokból oda gyanakodni, hogy a Forrónap
fény paitantja ezen tojáskákat ki, és ha an
nak ellent-vetnénk ; örökre oda vefznének. 
Ttr-is hát ay hívesben való deleltetés az Elő
ző orvofság ( prasfervariva ).

3. A’ TŐlg^ek meg-tiizefedésének, ha a’ 
Juháíz fzeines, hamar elejét veheri. Kivált 
ha azon’ Okból fzárni a zik , a’ mellyer §. 116. 
L*eopvld Uram után’ elol-adtunk. Ebben a’

5ptf VI.  R.  A* J U H > TAR TAS.
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Nyavalyában 1787. Eger VárafTa rályján ma
gam tudom, hogy mind addig hullottak a’ ju
hok, míg annak elejét nem vette , eg’ya’ Köz
jó mellett fáradhatatlan Vármege-Tifztje, T. 
SzilaíTy József Uram. A’ kivel ezen’ Orvos- 
ásban magam-is jelen-lévén, gondoskodá
sának , és Ember-Társai fzeretésének , ezen’ 
tsekély Iráfomban-is közönséges Tanúbizo
nysága lenni , annyival inkább kötelefsé- 
gem : hogy moft-is, vagy Személlyjében vagy 
Levele által, Szolgabírói-Járásában Uralko
dó , mind az Embert mind a’ Barmokat 
eméfzto Nyavalyákat hírül-adni, és reá Or- 
vofságot keresni legfzorosabb, és gyönyö
rűségesebb Hivatalának tartja. Az Orvoíság 
volt amaz a’ 115. §-nak 4-dik Számja alatt 
a’ Láb-fájás ellen dítsért Máz-Etzet. Ezzel 
az Etzettel a’ tüzes réfzeket tsak kívelrol 
kenette a’ fellyebb dítsért Szolga-bíró Ur. > 
Találója ezen orvofságnak, amaz a’ Köz-jó 
mellett, és a’ Terméfzet’ keresésében fzeren- 
tsésen fáradozó Nemes Magyar Ur, Doétor 
M a d á ts  Péter Uram, Tekéntetes Kis-Hont 
Várni ege PhyíicuíTa.

4. A’ Majjnak meg - férgesedése való
ságos vefzedelmes Nyavalyája a’ Juhoknak. 
Ennek a’ Nyavalyának ezek a’ jelenségei. 
Minthogy a’ Juh erotelen: mindenkor el
marad a’ többitől, fzomorú, fejét alá tsüg- 
gefzti, gyakran le-fekfzik, nehezen’ piheg , 
kevefet efzik, fzemei meg-homályofodnak, 
hafa mindennap dagad ,, és végtére el-ero- 
telenedvén meg - doglik. Ha az ebbe# a’

I i 3
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a’ Nyavalyában megdöglött Juhot felbont
juk: annak Májját és Epe “tartóját Féreg* 
gél tele találjuk. E z  a’ Nyavalya azokban 
az Efztendokben tapafztaltatott, és az ol~ 
lyan Helyeken’ uralkodni, a mellyek igen 
nedvefek. Erre nézve f Előző * orvosságnak 
ezek javafoltatnak. i. Álló-tóból és Motsár- 
ból foha a’ Juhokat nem kell itatni, feni 
azokból a’ Folyókból, a5 mellyek piótzáfok.
2. Azokon’ a’ réteken nem kell őket legel
tetni, a’ mellyeken’ Vízi-lapu ( Lapathum  
aquaticum )  Vízi-uti-fü (Plantago aquatica) 
és Pénz levelü-fü (Numularia) teremnek, 
a’ mellyeket mind a’ Juhok, mind azok a’ 
Nadályok fzeretnek, a’ mellyek a’ Májjban 
el-hatalmaznak. A’ ’sozott Juhoknak ez a’ Nya
valyások nem fzokort lenni, a’ mint tartják* 

Minthogy némelly Terméízet-visgálókíigy 
rapafzralják, hogy a’ Májjban való férgek 
kívelröl mennének-bé a’ Májjba, és meg
egyeznek a’ Tokban termo Nadályok faj- 
tájival, a’ mellyek a’ Sótól meg-döglenek : 
leg-jobb Orvofságnak tartják a’ Sós-sert, 
vagy Sós-etzetet. Hánow  Uram azt bizo
nyítja, hogy a’ nevezett Sós-sertől a’ Tehe
neknek , és Juhoknak Orrokon', Szájjokon 
rakáíTal jött-ki a’ Nadály. Fg’y illyen Juli
nak eg’y napra, eg’y MefTzely Etzet, és 
jó fél-marok Só (öfzve-egyelítve) elég ita
lára. Lásd Oec. Nachr. der Patr. Gefellfch. 
in Schienen, f. J. 1773. p- 242.

5. Ötödik közönséges Nyavalya a’ Rih* 
Ez már kívül van a’ teilen’, és nem-is kqn-

5©2 VI. R. A* J u h ’ t á r í á s .
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myen megyen a’ belső réfzekre : ha a’ Ju
li áíz meg-tanulja meg-es mérni, és orvoí’olni. 
jelei a’ Ríhnek ezek: a* Juh gyakran va
karja magár eg’y helyen’. A’ Gyapja öfzve 
van bogjozva. A’ Vakarás helyén a’ bor ke
mény , és éles. Ha a’ Rih régi: a’ boron 
való Korpák ( Squam m #)  veresből meg-fe- 
jérednek. Eleinten ezzel a1 könnyű Orvos- 
sággal-is ki-lehet a’ Juhokat gyógyítani, a’ 
T. M itterpacher Uram tapafztaláfa fzerint. 
Nyárban egy font faggyúba keverj fél font 
Terpentin olajat. Télben már a’ Hájj-’Sír-is 
jó : mert ezt a’ kiilömbséget tsak azért keli 
tenni, hogy ha a’ teílre kenetík, igen ha
mar el ne-olvadjék.

Okoíabban rselekfzik a’ Gazda: ha a’ 
juhokat a’ Rihtől igen gondofan Őrizteti. 
A’ leg-jobb Pr^fervativa a’ Rüh ellen , a’ 
tapafztalás fzerint ebben áll-

1. A’ Juhok’ Legelője fzáraz és magas 
legyek. A’ Motoros-réteken’ Róhet kapnak.

2. A’ Sót tolok éppen nem kell fzánni. 
Továbbá

3. Qker gyakran fzükség m eg-itatni, 
vagy leg alább tifzta vízre minden nap el- 
hajtni, és meg kínálni, ba ifznak-e. Különb
ben a’ fzomjú Állat, minden tifztátalan T o
rséból jól lakik.

4. Mihelyt valamelyiknek egéfségtelen-
sége felöl gyanakodunk: izakaflzuk külön
a’ többitől , és visgáljuk-meg mi baja.
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IV.  S Z A K A S Z .

A* Kis -  fajta Juhoknak, Nagyokká, és 
Hojfzúbb - Életűkké való által vál

toztatásáról.

§. 218.

A MÁZ a’ Mezei Gazdaságról fokát ér
demlett T. Germ ershaufen Uram , Schlala- 
chi Prédikátor, és a’ Lipíiai, ’s Monachio- 
mi Gazdálkodó Társaságoknak Tagja, 1786. 
ki - nyomtattatott H á \i - Atyjának 5-dik Da
rabjában így adja-elol minteg’y , húfz Efz- 
tendőktől való Juh-tenyéfztetésének módját.

n Húfz Efztendővel ez előtt próbát tet
tem a' Terméfzetnek út-muratáía fzerint , 
Német-Orfzági apró, és hét Efztendeig 
hafználható Júliáinkkal, ha nem lehetne-e 
azokat tsak könnyen , nagyobb teítüekké , 
és hoíTzúbb életűkké változtatni? Az óltá
rói fogva az én Juhaim 14—18* Bárányo
kat ellenek, és reményiem hogy máfutt még 
tobbet-is fognak elleni, ha az elol-adandó 
terméfzeti, és könnyű módon’ neveltetnek. 
De fokkal -is nagyobbak az én Juhaim, mint 
közónségefen’ láthatni: mert moít eg*y két 
efztendós Örüérit 5. Tallért kapok. 20. Efz-
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rendűvel pedig ez előtt, a’ 6. Efztendösért 
feni adtak többet két Tallérnál.

Az én Juh-tenyéfztetéfem könnyű, és 
terméfzeti. Mind Öfzve ezen’ Tzikkelyek- 
bol áll.

1. A’ rövid életű, és apró Juhoknak, 
hoíTzú életükké, és nagyokká való válto- 
záfa. 2. Tökéletefen> elegendő téli Takar
mány. 3. Ollyan Juh-akol, a’ melly meg- 
nem - akadályoztatja , hogy a’ Juhok , az 
EfztendŐnek minden réízeiben fzabad, és 
friss J^evego-eget fzívhaííanak-bé. u

§. 219.

L

Ä  R ö v id  - é le tű , és apró Juhoknak , ho~ 

JJ\u életükké, és nagy teflüekké való  

V ált ó id  fa .

„ 1. Leg-első Gondomis a’ volt, ol
lyan TenyéfzŐ Juhokra fzert tenni, a’ mel- 
lyek a’ TüdŐ-rothadásról mentek volnának. 
De minden fzorgaímatofságommal-is el nem 
lehetett kerülni, hogy hibái sak-is ne egye- 
ledtek volna az egéíségeíek közzé. A’ mit 
mihelyt efzre-vettem : V^ad-gefztenyével étet
tem. Ez időtől fogva foha feirtmivel feni 
mcílerkéztem Juhaimat: mivel valami belső 
Nyavalyának, tsak a’ nyomát fém találtam 
köztök.
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5°6 VI. R. A’ Juh’ T art .
Itt hát az egéfz változásnak az a* funda

mentuma, hogy a’ leg-elso \ Fajzás legyek 
egéfséges. A’ mellyet így lehet véghez vin
ni , hogy az Idei-bárányok közziil tsak azo
kat hagyom-meg Anyjokkal együtt, a’ mel- 
lyek leg-nagyobbak , és friífebbek A’ többit 
mind ki-muítrálom. Az Anyáknak egéfsé- 
ges, és ép voltokat meg-lehet a’ fzemeikbol 
esmérni, ha a’ felöl kételkedném, hogy a’ 
kövér , és tömött teil, a’ jó egéfségnek jele. 
Ha a* ízemben való erek nem eleven veres
sek , és azoknak fzegletekben valami fejéres 
matéria látfzik : bizonyos hogy a** Juhnak
vagy, Tüdeje, vagy Májjá meg van romol
va. És így nem tenyéfzni való.

2. Az én Ur*mutatásom fzerint a’ Bárá
nyok addig fzopnak, a’ meddig nekik tét- 
fzik. A’ Természetet leg-jobb követni. Ott 
pedig fenki fern válafztja-el a’ Bárányokat, 
hanem mind addig fzopnak, míg Anyjok 
Öfzve-menni nem kéfzül. Es ebben lehet an
nak az okát egyedül keresni, hogy a" Vad
állatok frifsek, és egéfségefek. Ügy kell 
hát a’ Bárányok’ tetfzések fzerint való fzo- 
pásokat nézni: mint a’ tartós, és egéfséges 
Telinek Szegelet kövét. Ugyan a’ fzopás an- 
nak-is a’ fundamentoma i  hogy az én Bárány- 
jaim már az első Fajzásban nagyobbak vol
tak , mint a’ tsetstől el-válafztattak, a’ má
sodikban pedig egéfzlen ki-notték magokat, 
és úgy maradtak azóltától fogva-is. Hanem 
úgy tartom , hogy ha valaki tsupa nagy Faj
tákon’ kezdené a’ tenyéfztetést, ’s a’ Juho-
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Icát későbben erefztené Kos alá, mint én tse- 
lekedtem, és jobb Füvvel, és Szánéval le
geltetné, mint itt terem : Juhai az eryimek- 
nél-is nagyobbak lennének.

3. Ingyen’ fém igyekeztem azon’, hogy 
valaha tsak eg’y kalán Tejet fejefsek-is Jú
liáimról akarmelly nagy gyönyörűségnek tar- 
tsák-is a’ nagy Váras-beliek nyári napokon’ a’ 
Majorokban ’sendírzézni, és favózni. A’ mit 
a’ Tejből bé nem vefzek: bé-vefzem abból, 
hogy Juhaim ,olly hamar el nem döglenek, 
több gyapjút nyírok, és nagyobb teílíi Bá
rányokat nevelek. A’ Túróbéli fogyatkozás* 
el kerülésére lehet két-féle Nyájjat tartani“

§. 220.

II.

A i tökéletesen* g a \d a g  Téli takarm ány.

,, u  Az én Juhaim a’ Sertésekkel együtt 
legelnek, és mind addig ki-járnak, míg ei
nem fagy. A’ mikor Decembertől fogva , 
egéfz Mártziusig, a’ Major** udvarán min
den nap kétfzer leg alább, fél-fértály óráig 
ki ugrófsák magokat, és a’ közönséges val
lóból ifznak. Az llláilóban minden nap 3-
4. portzió Szénát kapnak ; de úgy hogy ab
ból tsak eg’y fzálat-is meg ne hagyjanak. 
Tavafz-fzalmát feni mi félét feni efznek foha. 
Az Eledel én nálam egyedül a’ jó Széna , 
és ennek tulajdonítom, hogy az én Juhaim
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Februari usban meg-e!lenek , és Bárányjaik
8. hetes korokban olly nagyok, és gyapja- 
fok, hogy a’ nem így neveltekkel efz.tendos 
korokban mérkeznek fzéltében.

2. Télre annyi Takarmányt gyújtok , 
hogy abból meg-is marad. Ezt mások-is tse- 
lekedhetík, ha nem azon igyekeznek , hogy 
fok, hanem hogy kevés, de jól táplált Ju
hok legyék Nékem moít 1500. hoíFzú-életü, 
és nagy teílü juhom telel azzal a’ Szénával f  
a’ mellyel ez előtt 3000. teleltettem.

Azt gondolná valaki, hogy én itt nagy 
kárt vallottam, mikor 3000. Juh helyett, 
tsak 1500. tartok. Ingyen fém. A* gyapjú, 
a’ Trágya , és hogy eggyért három annyit 
ad tsak - nem a’ Méfzáros, mint az apró 
íajrájért, ki-pórolják nékem bőven, azt a1 
miben a5 Szám nem egyenlő. Az igaz, hogy 
az én nagy teílü Jühaim majd két annyit 
efznek, mint az aprók : de két annyir-is be- 
hoznak az erfzénybe. Sokfzor abból-is van 
nyereségem ( mikor a’ Tél engedelmes } 
hogy fneg-maradt Szénámat pénzzé tefzem , 
vagy meg tartom a’ Köz-mondás fzerint:. 
Servata valebunt.

3. Az én Juhaim November’ közepétől 
fogva, mihelyt Derek kezdenek járni, Toha 
éh gyomorral Legelőre nem hajtatnak. Min
den'reggel egy portzió Szénátadatok nékik, 
hogy vízi - betegségbe ne efsenek. TavaíTzal 
is ,  mikor Legelőre kezdenek járni: a’ Ma
jorban frihftickelnek , és mindég kevefebber- 
keveíebbet, a* fzerint a’ mint a’ Mezon a*

5o8 VI. R. A’ J uh’ t a i í r t á s .
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fű nevekedik. Végtére frühftük nélkül-is el
mennek.

5. A’ meJiy Értendőben a’ Borsó jól 
terem: Juhaímnak OíTzel mind addig min
den reggel Borsó-fzalmát adatok, míg ki
járhatnak a’ Legelőre. Mentol inkább meg
fogyatkozik a’ fü mind jóságára , mind 
fokságára : annál inkább fzénáztatom Őket: 
mert az egéíz dolog attól függ, hogy a* Ju
hok mindenkor egyform 1 gazdagon jól lak
janak. A’ hol jó-lakás hol - koplalás a’ Ju
hok Nyavalyájinak Szülő-anyja. Az én Juh- 
húfom" olly kedves ízű , hogy a’ Szarvas , 
vagy Oz húílól meg nem lehet kiiíömböz- 
retni. M \ • '

§. 221,

HL

A * Juhok’ 1/lá lló ja , d  meVy őket mindenkor 

j \ a b a d , é s fr ifs  L eveg ővel táplálja

„ i. Egéfzlen ellenkezik a’ Juhok’ ter- 
méfzerjével, és hajlandóságával a’ meleg, 
és bé-zárt leállókban való legeltetés. A' Ju
hoknak téli Bundájok azt mutatja , hogy Ők 
fzabad , és frifs Levegő eget kívánnak. Sem
mi féle Állat fém izzad annyit, mint a’gyap
jas Juhok. E’ miatt hullanak azok rakásra, 
mint az Emherek-is. Tsak egy rühes Juh 
keveredjék illyenkor közzé ek: már az egéfz 
Nyájj meg riihefedetr, az izzadsággal meg
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kevert Levegőnek külső , és belső bé-fzí- 
vása által.

2. Az én Juh-aklom olly tágas, és olly 
fzellöi, hogy a’ ki bele niegyen, és Juhot 
nem lát t meg nem esméri a’ ízagról, hogy 
az Juh*akol: mert én még Nyárban is , a* 
mikor a’ Juh-ganaj íevefebb , olly vaílagon’ 
be-hintetem az Akol fenekét fzáraz Szalmá
val, hogy azon’ a’ gőzölgés kerefztül nem 
mehet. Az Akolnak mind a* négy oldala 
ollyan nyitva van, hogy azon a’ Szél Tél
ben, Nyárban, mindenleié kerefztül járhat. 
Az oldalak erős fa-roftélyból állanak, a’ 
mellveken a’ Tolva/ feni mehet-bé.

Imé ennyiből áll az én Juh-tenyéfzteté- 
femnek egéfz rajzolat a , a’ melly igen együ
gyű, és minden mefterkézés nélkül való. 
Sok Eízrendeje ho^y próbáltam, és fsak 
leg-kifebbben-is meg nem tsalatkoztam. Még 
az ídén-is (1 7 8 6 ) mikora’ Méízárofok, 
a’ körül belől fzedett Juhok közt. tsak egy 
ép tüdejüt, vagy májjür feni találtak, az 
enyimek közt tsak eg’yetlen eg’y hibás fém 
találkozott. Az ide való Méfzárofok azt tart
ják, hogy nekem Ordögségem van , a’ melly 
által Juhaimat magam egyedül így meg tu
dom tartani.

Mivel pedig az illyen dolgot titkolni, 
nem igaz Hazafijuság; hogy halzna minden
nel köz legyék: imé Világ eleibe botsácom. 
Tegyék próbát minden, én fogadom, hogy 
Német - Orfzágban rövid idő múlva vége 
leífz a’ Juh-Dögnek, és az apró rövid életű

5 io VI. R. A’ Juh* tartásr .
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Juhokat, a’ nagy teílü, és hoílzú életűek 
fogják közönségeién fel-tserélni. 44

§. 222.

„ Továbbá hogy leg-kifsebber-is el-nc 
titkoljak Tenyéfzretéfemnek Történetiből : 
meg-kellerik mondanom, hogy én, az én 
Juhaimat foha fém sóztam , és ezután’ feni 
fogom; minthogy hoíTzű életű juhaimat 
ennyi időkig minden Só nélkül épségben 
meg - tartottam. A’ mellyek a’hoz más he
lyeken’ hozzá vágynak Ízoktatva: úgy tar
tom hogy azt tovább-is meg-kívánják.

Azok között a’ Szerek közt, a’ mel
lyek et a’ Máj]’ meg-férgefedéíe Orvoslására 
próbálgattam, a’ Fokhagymát leg - hatalma» 
fabbnak tapafztaltam mindenkor.

A’ Nadály, vagy Tsiga-nadály (Hirudo 
limacis) apró, és minden Tótséban talál
tató féreg, a’ melly a’ Füvek’ Leveleire, 
és a’ Kövekre-is kapafzkodik. Ezt a’ vízzel, 
vagy a’ füvei bé-fzokta a’ Juh nyelni. A’ 
A’ Gyomorból azon az úton’, a’ mellyen 
az Epe a’ Gyomorba, és a’ Májjba fzolgál , 
bé-vefzi magát a’ Májjra, és azt Öízve-rágja, 
a’ mint a’ fel-bontásból való tapafztalás bi
zonyítja. Ebből a’ rágásból Májj-gyúlladás 
fzokott támadni, a’ mellyet Sárgaság, és 
Vízi-betegség követ bizonyofan. A’ Sárgasá
got a’ Juhnak Szeméről, és bőréről egy-
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fzerre meg-esméri a’ Gazda: mert mind a’ 
kettő sárga. A’ Vízi-betegséget tudja min
den , hogy vízzel tolti-meg az egéí'z belső 
réfzt, a’ mint a’ meg-döglött Juhokon le- 
hét tapafztalni.

Tehát a’ melly Gazda rapafztalja, hogy 
vizenyős helyeken’ legelő Nyájjá , a’ Na- 
dályban fzokott kínlódni, és el - dögleni: 
nints annál jobb ElŐzÖ-orvolság, mint ha 
Májusban eg’ynéhány reggel eg’ymás urán, 
e’gy vagy két fej fokhagymát dug a’ Juh 
torkába, és vele le-nyeleti, míg arra magában- 
is reá-fzokik, és édesden meg-eízi. A’ melly 
Réten’ Vad-fokhagyma (vagy a’ mint rni 
hívjuk Sass-hagyma) terem, igen jó Májuli 
Legelő az egéíz Nyájjnak.

Ide tartozik végtére az-is , hogy 20, 
efztendőkről fogva, az én Nyájjam kétfzer 
rühefedett*meg eg’y Nyáron; akkor-is azért, 
hogy a’ Tábori-nép fzámára fzedett, és hiz
lalt Őrükkel Öfzve - egyeledett a’ Legelőn’. 
Ezen Nyavalyának orvoslására én a’ Tobák- 
rsinálótól Dohány-Kottsát, és egyéb hul
ladékot hozattam. A’ mellyet tifzta vízben 
mind addig főztem, míg meg - sürüdott, 
mint a’ Szirup. Ezzel a’ Juhokat meg-ke- 
nettem, és rsak hamar ki • gyógyítottam 
Őkey, mégpedig állandóul: mert az ólta a’ 
Nyájjban a’ Rihnek a’ nyomát fém tapafz- 
faltani.

5 14 V I .  R .  A ’ J u  H ’ T A R T Á S .
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5 ‘3

A’ meg-keringosödéíl: foha Juhaim közt 
bem tapaíztaltam, A’ Szorulásban kínlodó- 
kat tsalhatatianúl meg - fzabadítom azzal, 
hogy a’ Vég-bélben ineg-sült ganajar kézzel 
ki-vétetem. Gyakran meg-történik az-is, 
hogy eg’y vagy két Juknak a7 fejénn, va
lami víz-hólyag támad. Ennek az okát egye
dül ott kertien?, hogy a7 Juh-Nyájj a’ Ser- 
réfekkkel, a’ mint mondám, együtt legel
vén, ha a1 Kondás a7 haza-hajtáskor el-mu- 
latja a7 Nyáj) előtt menni, a’ Sertéfek Sza
ladnak. Á 7 miben igen meg- melegeidnek, 
és az itató Vállunak rohanván, árralmafan 
ií'znak. Én ezt a’ fejen támadott víz hólya
got vaítag Gombós-tÖvel rheg-fzúrom, és 
a’ vizet belőle ki-botsátom. Ha megint tele
telik : haionlóképpen tselekfzem. És így az 
egéíz orvoslásnak vége van.

Mind ebekből világofan ki - tetfzik, 
hogy az én Ut-mutatáfom fzerint való ne
velés által a’ Juhok úgy meg - erősödnek, 
hogy mind azoknak a’ Nyavalyáknak füttyöt 
hánynak , a7 mellyekben a" közönséges Nyáj
jak rakásra fzoktak dögleni. “

Mind ezek után’ intetnek a’ Juhos-Gaz
dák, hogy a7 próbát meg-tenni el-ne-mulas
sák. Ez az egéfz dolog nem pufzta Gon
dolat , a7 mellynek ki - menetelétől tartani 
lehetne; hanem 20. EfztendóktÖl fogva való 
bizonyos Tapafztalás. Itt az egéfz út-mód 
t$upa bátorság, és tsak eg’y Gazdát fém ejt

G ermers. J u h . tény.
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k g  - kiflfebb Szerentsétlenségbe - is. A i  
egéfz Helységbéli Lakofok Kezelek arra, 
mint ízemmel látott Tanúk, a’ mit itt Em
ber Táríaim javára közönségefsé tettem. €6 
Lásd Haus-Vater in fyftematifcher Ordnung 
Tom. V- pag. 4 9 3 —5 11-

g i 4  V I .  R .  A ’ J u h 1 t á r t á k
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FII. R É S  Z.
Ä  Sertésről.

9
223.

m i Szelíd-fertéfíeink rsak abban kii- 
lömboznek, a’ Magyar Fényvefekben még 
ana-i$ találtató Vad-difznóktól, mint Apjaik- 
tól. 1. Hogy ezek fenék, a’ mijeink fzelí- 
debbek. 2. A’ Vad difznó hús feketés; a* 
Sertéfeké pedig fejér. 3. A’ Szőriben-is van 
valami változás. Megjegyzésre méltó erről 
az Állatról, hogy fogai foha ki-nem-húlla- 
nak, mint a’ többi Állatoknak, és hogy a* 
bőr, és hús között fzallonája ván: a’ melly 
a’ Czet-halak’ fajtájinn kívül femmi-féle Ál
latban fém tapafztaltatik.

Azt minden Gazda tudja, hogy igen 
erős gyomrú Állat-is ez2 úgy hogy ámbár

«
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V I I .  R .  A’ S ert é s ről .5l6
terméfzeti Eledele gyökerekből és foídi-al- 
mákból áll: mindazonáltal mindent jó ízünn 
megefzik, és tóié meg*hízik. Tenyéfzéíe* 
és hamar nevekedéfe bámulásra méltó : mert 
három Efzendó alatt egéíz Nyájjat lehet 
6—7. Kobzával fzaporíiani. A' meílyből vi
lágos az, hogy a’ Gazdának, kivált ha egy- 
fzer Tehén-Majort tart: Sertés Nyá j nélkül 
igen nagy kár el-lenni.

állítani  ̂ ezeket tartozik meg-tselekedni:
1. Annyi helye legyek, hogy a’ Nyájj 

tata nem-tsak meg férjék, hanem elegendő 
Eledelt-is találjék. Jobb kevefet jól táplálni, 
mint fokát roífzul.

2. A* Kondást ki-válaíTza , a’ ki mind 
a’ Legeltetés* módját, mind a’ Serréfek* Ter- 
rnéfzeiét, és Nyavalyáját esrhérje, és orvo- 
folni tudja. Nehéz meg-vallom a* mi Ba
rom - páfztorainkban ezeket tel-találni. De 
még fokkal nehezebb jó erkoltsü Kondásra 
fzert tenni. Ezt mi annyira tapafztaljuk *

I  S Z A K A S Z .

Ä  S e r t é s  N y d j j r ó L

§. 198.

Gazda Sertés - Nyájjat akar
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hogy közöttünk Koz-befzéddé vált: Tizen
két efztendös Molnárt, tizenkét efztendös 
Szabót, és tizenkét eíztendos Kondáíl min
den Törvény nélkül fel-lehet akafztani.

3. A’ jó Kondás a’ Nyájj előtt maga 
menvén, foha feni engedi azt fzaladni: mert 
ha a’ Sertés meg-melegedvén , hirtelen ifzik: 
meg-betegfzik, meg-ís döglik.

§• 225. ’

Valamint mindenféle Nyájj’ fel-állításá
nak fundamentoma, a’ jó fajtáknak meg- 
fzerzéfe: úgy a’ Sertés - Nyájjnak hafznos 
vóltá-is a’ tenyéfzo fajtáknak meg-válafztásá- 
tól függ. A’ jó fajtának a’ tapafztalás fzerint 
ezek a’ jelenségei kozónségefen.

1. Lég- jobbnak tarratik ha az egéfz 
Nyájj eg’y fzínü fajták által tenyéfztetik. 
Erre nézve a* tarka Difznókat, ha annál ól- 
tsóbban hozzájok juthat-is a’ Gazda, ne 
ttenyéfztefse: mert már a’ Szőrnek nem
egyenlősége mutatja, hogy a’ teliben való 
nedvefségek - i s , vagy nem eg’yformák , 
vagy nem egyenloenn vágynak a’ teílenn 
el-ofztva. A’ melly ha igaz: igaz az-is hogy 
a’ tarka Difznók rsenv egéfségefsek, és épek 
egéfzlen. A’ Veres-Difznókról azt írja eg’y 
Siléíiai Gazda , hogy Ó hoífzas Visgálódá- 
sáhól, és Tapafztalásából tudja, hogy azok 
leg-gyakrabban meg-tetvefednek.

24 Mind a’ Kanban, mind a’ Kotzá- 
ban megkell ezeket nézni, hogy 1. Hofz-

K k 3

A’ S ert- N y á j j r ó e .
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fzúk, magas tcílüek, rövid lábúak, vaítag. 
rsontúak , és hegyes orrúak legyenek. 3, 
Éppen két cfztendós legyék akkor mind a’ 
kenő , mikor leg-elsÓben malatzoznak.

3. Öt tíztendonél tovább eg’yiket feni 
kell Nyá jban tartani: mert az ez után fza- 
porított Malatzok, rend fzerint gyengéknek 
tapafz takarnak..

4. A’ Kotzát így kell különösen meg- 
válafztani. a). TenyéízŐ fajta-e ? az az, min
den EíztendŐben kétfzer fijadzik, és akkor- 
is mindenkor 9— 10. Malatzot. b). Hoíkú-e 
az óldala? és az egéfz háta a’ farkáig gom- 
bolyeg-e ?

5. A’ Kanban különösen ezek a miné- 
müségek kívánratnak-meg. Teile nagy, Ok 
dala hoílzú, Tzombjai vagy Sódarjai rö
videk , és zÖmökek. Kára eg’yformán izé
ié s , és erős. A’ melly Kannak a* Háta-ge- 
rintzeeros: meg esmerfzik abból, hogy a* 
farka fel van göndörödve, mint a’ Pofia
kért. A’ mellynek ellenben le-htveg egyé
neién: előre tudom hogy erőiden, és nem 
búgni való.

§. 226.

I. Minthogy a’ Korza 17—ij>. Hétig 
hasas: úgy igyekezzék a’ Gazda a’ Tényé- 
fzés’ idejét vinni , hogy a’ Malatzozás , 
mind a’ kétfzer alkalmatos időben legyek; 
főt nem tsak alkalmatos időben, hanem 
eg'yfzerre-is. Igen fok baj van a’ külömbo-
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zÖ idejű, és erejű Malatzok etetésében: 
mert az erősebb a’ gyengébbet eb marja 
a’ Vállútól. Melly miatt az el-fény véd , és ki
csiny marad. Az illyen kárnak él-fordítására 
azt kell cselekedni, hogy a’ tavaizi bugás, 
Mártius közepére, és a’ Malarzozás Jakab- 
Nap tállyjára efsék. Ez illyerkori Malatzok 
tenyéfzobbeknek tapafztaltatnak ,, mint a’ 
bizonytalan időben fijadzattak. A’ második 
bugás Októbernek a’ Végire, vagy Novem
bernek elejire esvén , a1 Malatzozás is Fe- 
bruárius elejénél továbbra nem igen halad.

2. Mindenkor ebből a’ téli malarzozás- 
ból hagyjék a’ Gazda te nyéfzni valót ol- 
lyan fzámmál, hogy ha a’ Nyári-malatzok 
gyengék lefznek-is: a’ Nyájjnak femmi fo
gyatkozása ne tapafztaltaísék. A* Nyári-íi- 
jadzást jobb afztalra fzánni: mert a’ Mak  ̂
kot nem ehetvén gyengeségek miatt, a’ Bú
zás- kasnak leíTz terhére.

3. Hogy a’ Difznók annál nagyobb fűz
zel búgjának: a’ búgás előtt négy ót nappal 
valami Gabona - maggal tápláltatnak , a’ 
melly Őket ingerleni fzokta.

4* A’ malatzozó Kiállónak tágasnak kel
letik lenni azért, hogy a’ Kotza kiHÖmben 
Malatzjait meg-fzokta nyomni. f Ugyan e’ 
fzokott akkor-is történni, ha az Ólban fok a’ 
ízemet, vagy Szalma, a’ mellyben a’ Ma- 
fetzkák fzeretvén bujkálni, vigyázatlanság
ból a’ Kotzák által meg tapodtatnak , vagy 
meg-nyomatnak.

A > S e r t . N y á j j r ó l . §19

K  k 4
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5. Ha a’ Kotza meg-fijadzott: el nem 
kel! mulatni neki keverttt, és jó moslé- 
kot bőven adni, hogy a’ Tej-vívó edények 
ki-fzélefedjenek. Ha ay Fijas-difznó jól táp* 
lálrarik : ritkán történik - meg , hogy a£ a’ 
Malatzkákat, vagy az Apró-marhát illyenkor 
meg-egye. A 5 mellyre gyakran az éhségtől- 
is kénízerítterik. Ha a* fajra igen tüzes, és 
a’ rendeletien bughatáshól efzi-meg íijait: kő*, 
kell muílrálni a’ NyájjbóL

I. Három Hét múlva rend-fzerinr, mit 
kor a’ Malatzok az evésre hajlandóságokat 
mutatják, az Arpa-lifzret, vagy meg-darák 
Rozst Savóval, vagy jó Konyha-mosadék- 
kal kell nekik fel-erefzteni, és vele őket 
mind addig tengetni, míg magok-is meg
rántják a’ Gabona-magot fzárazan meg-Örle- 
ni. Mentol tovább táplálratnak a’ tsets mel
lett a’ mondott eledellel, és mentol tovább 
engedi Őket az Anyjok fzopni: annál erő
sebbek, és nagyobb teílüek íefznek. KülÖm- 
ben elég hat H étig engedni Őket fzopni.

a. Mikor a’ Kotza már 3. Hetekig fzop» 
tatta minden Malatzjait: hatnál többet nem 
kell alatta leg-fellyebb-is meg-hagyni : mert 
a’ foknak nem lévén elegendő tápláltatása, 
mind meg-hátráltatik a’ növésben, és apró 
marad.

3. A’ Malatzok kozzíil tenyéfzni, mind 
azokat kell tsak ki-válogatni, a’ mellyek-

VII. R. A’ S e r t é s r ő l
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ben a’ §. 225. elol-adott minémíiségek fel
találtatnak. Kivált a* mellyek ki nem heréi- 
tetnek, jól tápláltaífanak, hogy efztendos , 
vagy más fél efztendos korokban , mikor a’ 
Bugás’ ideje el-jónn, mindjárt hafznofan 
fzolgálhafsanak.

4. A’ Gazdák azt tapafzralják, hogy a’ 
Kotzák a’ fijatal Kanokat fokkal jobban fze- 
retik, mint a’ Véneket. A’ fijatal Kantól 
fajzott iVlalarzok-is többek-is , erőfebbek-is 
mindenkor, mint a’ Vén-kannak maradvá- 
nyi. iMellyre nézve leg-tanátsofabb a’ Nyáíj
ban mindenkor tsak két efztendos Kanokat 
tartani. Annyival inkább, hogy a7 vénebb 
Kannak tsak nem íemmi féle jó hafznát nem 
lehet venni: mert a’ húfá mindenkor taplós , 
és fofzlán marad. A’ Lüneburgiak, a’ kik 
lég hírefebb Sertés tényéfzteto Gazdák, így 
rendelik el a’ Kan-difznóknak fzoígálatjokat, 
hogy a’ Februariusi Malatzok közzül meg
hagyott Kan, a’ következendő ŐíTzel már 
bugjék, és a’ Tavafzi herélés idején a* tpb- 
bi Malatzokkal eg’yütt ki-heréltefsék. így  
mint Artány nem - tsak meg-hízik: hanem,
igen jó ízű petsenyét-is fog adni.
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II. S Z A K A S Z

4 ’ S e r t é s -
% m

§. £28.
A  ’

X% Fos  v é n y  Gazdák azzal fzoktak mar
góknak nagy kárt tenni, hogy a’ Süldői
ket is , mint ay Malatzokar igen íoványan ten* 
getik Dudvával, Tsalánnal, és fovány Kor
pával, úgy gondolkozván , hogy az mind-- 
járt ]ó G a zd a sá g , ha a’ heverő Sertésnek 
Árpát, ’s Kukuritzát nem adnak. Úgy lát- 
fzik , hogy ez Gazdaság; de valósággal nem 
az : mert az egéfz Terméfzetben úgy tapafz- 
táljuk, hogy ha a’ Tsemete gyenge korában, 
foványan táplálta tik r akar Plánta, akar Ál
lat legyék az: törpe, és nyomorúlt marad 
mind örökké. Ellenben aT gyengekori gaz
dag, és jó féle eledelfzép, egéfséges, és 
nagy teilet nevel. Az illyen fovány fösvény
ségnek tulajdonítom én azt mindenütt, vala
hol fzáraz, és gereblye Nyájjat látok, a’1 
melly ar fülét fém bírja, és mihelyt eggy 
kis hideg van, mindjárt Öfzve-búvik , mint 
a** fzegény Ember Difzna, a’ mint fzokták 
mondani.

Melfyre nézve fokkal jobb Gazdaság 
inkább ay nevekedésnek indúlt Süldőket jó
féle Eledellel tartani , mint a’ rneg-állapo-
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z n
dott idejüeket, hogy annál jobban ki-nöj- 
jék magokat. Már arra vágynak példák, 
hogy az efztendos Süldőket úgy meg-lehet 
hizlalni, hogy 200. fontot-is nyom eg'y- 
egy. A’ Holiándufok az édes Savót, vagy 
’Senditzér, sőt az úgy nevezett édes Sajtót; 
tartják erre a’ végre leg-jobbnak: noha ez rit
kábban torténik-meg, mint a’ kér első, a’ 
melly rendfzerint a’ Hízóknak fzámára ren
deltetik. Míg a’ Süldőnek nőni k ell: egyéb 
Eledelt nem kap a’ Savónál. És egyedül 
ennek lehet azt tulajdonítani , hogy az il- 
lyen Süldők, mihelyt a’ nóvéíl el-végzik, 
eg’yfzerre meg-h/znak : mert a’ Savó a* bel
ső réfzeket ki-tágítja, és el-kéfzni arra, 
hogy a’ Kövérség, ez , vagy amaz réfzen Öfz- 
vetsomókázzék.

A' Hollándus minden 10. Tehénre egy 
Süldőt fzámlál , és Savójával Májúitól fog
va Jakab napig, bizonyofan meg - hizlal 
eg’yet. Jakabtól fogva Sz. Mártonig pedig 
ismét eggyet. A z  Anglufoknál nem újjság 
azt látni, hogy 40. Tehén után 200, és 60. 
után 400. Süldő nevekedik.

Nagyon’ hafznosnak tapafztaltatott a’ 
Süldőknek az-is% ha a’ Savóba , vagy Kony- 
ha-mosadékba Arpa-lifzt, vagy tsak Korpát 
is keverretik, és vele a’ Süldő rendfzerint 
tápláltatok. így a1 hizlalás femmiben feni ke
rül a’ fzámára, még-is jó tsomó pénzt hoz 
az Erfzénybe. Ha a’ Hely meg - engedi : 
még az illyenv Süldőket jobb kível-is jártat- 
n i, mint hídlásra hányni. Hanem foha eket

A’ S e r t . h í z e a l á s r ,
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a’ Mezőre jó friihílük nélkül nem kell bcn 
tsátani, lem jó vatsora nélkül haza várni;, 
hogy a’ Koplalás beleket Öfzve-ne-fzorítsao 
Hogy a* Düdvával való hizlalás, a’ fijatab 
marhának fokkal hafznofabb , mint akarmelly 
Gabona-mag-is: a’ tapafztalás bizonyítja. A’ 
Miskóhzi GazdaíTzonyoktól fokát láttam, 
hogy egéfz Nyáron’ , a’ Süldőket, Tsorbó-~ 
kával, Gordonnal, Arva-tsalánnal, Gér-pa-* 
réijal, Réti falá ával (a’ melly a’ Baromnak 
bizonyofan vefzedelmes. Lásd I. Dar. §. 73, 
Lit. P .) Medve-talppal, és Salátával ’s a’ t. 
úgy mcg-nóvefztették , hogy Katalin raap̂ a. 
tenyérni Szalonnát hasítottak belőle.

Itt a’ Makkolratáíl; és egyéb Hizlalá- 
fok módját el-halgarom azért: mert minden 
tudja, és által-megyek azokra, a’ mellyek 
az úgy nevezett Szalonna hizlalásra fegírsé- 
günkre lehetnek.

524 ’ VII. R. A’ S e r t é s r ő l .

§. 229.

Minthogy fokfzor fém az EfztendÖ mo-. 
ítohasága, fém a’ Helynek fekvéfe meg-nem 
engedik , hogy a’ Sertéfeket makkoljuk ; 
azonban a’ Gazdaság minden EfztendŐben, 
mindenből Jövedelmet kíván : a’ Gazdának 
gondolkozni kelletik, mi módon’ és mivel 
hizlalhatna - meg eg’ynéhány darab Sertéít 
annyira, hogy a’ Költség kevés, a’ Jőve-
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A ’ S e h t , h í z l  a l a s l 5-5
Metern pedig eg’yforma, vagy Számfzer:íze- 
rint nagyobb-is legyék. Itt ezeket jegyez
zük- meg :

I. Hídlásra mindég ollyan Süldőket kel
letik válafzrani, a* mellyeket a’ leg-koze- 
lébb elöl-adott eledelekkel nevelvén, úgy 
tapafztaltunk , hogy a’ Kövérségre, és nagyi 
evoségre hajlandók.

i .  A’ ki az Árpa, vagy Zab • lifztet Sa* 
vóval kívánja fel-erefzteni: a* Savót elébb, 
íeg-alább 24. óráig engedje meg-favanyod- 
ni, és úgy az ételt vele meg-forrózván , ad
ja a’ Sertésnek: de jól el hívül ve: mert ü  
forró Eledel a1 Sertésnek bélit bizonyofari 
Öfzve - kuppafzrja. Ezt a’ Savanyodáít még 
azért-is meg - kell várni mindenkor, hogy 
az édes Savó el-tsapja a’ Hízó* hasát, és 
bele meg-döglik*

3. A’ Pálinka-moslékkal való hizlalás 
mi nálunk nagyon közönséges: mindazálral 
én azt tapafztaltam, hogy ez mind a* Sül
dőknek , mind a* Kotza-Difznóknak nagyon 
heves magában. Ezek gyakran el-is vetél
nek utánna, és a* Malatzok fog nélkül jön
nek a* Világra. Ha ez meg-nem eíik-is min
denkor : íeg-alább ab mindég meg-történik, 
hogy gyengébbek , és apróbbak , mint azok 
a* mellyek más Eledellel tápláltalak. Leg- 
bátorságofabb úgy tselekedni, hogy a* Pá- 
Jinka-moslékot jól Ö-hívülve, és vízzel bei-
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Ven elegyítve adjuk a7 Sertéfeknek. Sokam 
azt-is jónak tapafzralták, hogy á7 Pálinka
moslékkal hízott Difznókat , minden nap 
meg-fiirofztik a’ hívefedés kedvéért, ha 
tsak a' hideg meg-engedi.

4. Noha a’ Difznő leg-otsmányabb ál
lat: még-is eg’y fém kívánja meg jobban 
a’ fzáraz, és tiízta tanyát mint ő. Mellyre 
nézve a’ Hízó ólakat mindenkor lábakra 
kelletik fel - fiiggefztehi, és a’ hídláíl úgy 
öfzve-furkálni, hogy a7 vizeliet ki-folyhas- 
sék , és a’ Sertéíl: a’ ízabad Levegő minden
felől meg-járhaíTa. Ha a’ Hízónak fzáraz fek- 
véfe nints, és az Ólba az Esso, még fe
lül be-is tsepeg: a’ Szalonna a7 Gázdák> ta- 
jpafztaláfa fzerint meg-tetvefedik.

5. A7 Hizlalásra az Őfzi idő leg-alkal- 
inatofabb. Mikor a7 Nap rovidedik, és az 
idő hidegfzik : úgy kell az enni-adáft in
tézni, hogy a7 holfzú Ejtfzaka, Koplalás ne 
okozzék. Mikor hát az Éjjelek hoílzúk: jó
kor Reggel kell eg’yfzer őket meg-étetni * 
és késő Eílve is, hogy a7 fagyás, vagy a’ 
nem-jó vígyázás miatt, a’ Sertés éhhel ne 
kénteieníttessék feküdni menni.

* 6. Láttam ugyan elégfzer, hogy a7 Gaz
dák a7 Hízónak Sót adnak abból az okból, 
hogy majd jobb ízűn efzik : dé ezt a7
haíznor nem rapafztaltam. Eg’y-két nap bi
zonyos , hogy a7 Sertés a7 Só után7 jó-íaün

5*6 VII. R. A’ S e r t é s r ő l .
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%fzik , de továdább úgy fém fog enni, mint 
a’ Sózás előtt evett. A ’ Debretzeni híreá 
Sertés-hizlalók , ha a’ Sertés nem akar enni. 
Tehén-májjat sütnek n ek i, jól meg-sózva. 
De Jó - patkót fzegezni a’ Válla’ fenekére 
és Béka-tekenŐvel rakni beik a’ Moslékot $ 
nem egyéb Bába-leke-babonánál. A ’ ?Lüne- 
burgiak minden Difznónak az Etelébé 
három evő Kés hegy Antimoniumor fzok- 
tak keverni, és úgy tapafztalják, hogy ez 
után igen édesden fzokott enni.

7. A ’ Bikk - makkos D ifznót, minek- 
előtte le-Ölnénk, 2— 3. Hétig Kukoritzárá 
fogju k: mert külömben a’ Szalonnája tse- 
pegni fog.

§. 230.

Mind ezek után a’ maradt hátra, hogy 
ä* Gazdának abban-is fegítségul lennénk, 
hogy a' Hizlalásra kevefet költené; még is 
arafznyi Szalonnát hasítana. Nagy költség
gel ezt könnyű véghez vinni,: mert a’ jó 
Árpa, Zab’ és Kukuritzától ugyan meg - hízik 
ám á’ Sertés. De mi hafzon van belőle, ha 
azt reá kell költeni, a’ minek Jovedelem- 
iiek kellene lenni ? Imé ama’ már fokát dí- 
tsért Alsó Saxóniai Gazdának Bergen  Uram
nak hizlaláfa módját iktatom ide , azért hogy 
az  ó l t s ó ,  és még-is hafznos;

527
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E z.az Úr minekutánna a’ Krompély9 
Savanyítáft fel-találta: (Lásd §. 173. és 211.) 
a' Kiompéllyal külömb-külömb*féle próbá
kat tett, a* Sertéít-is próbálta azzal, mind 
magánoían, mind darált árpával egyelítve 
hizlalni igen ízerentséíen. A 1 Proba így 
volt: ki-válafztott ig. egyforma idejű, egy
forma nagyságú, és egélseges Sertéfeket, 
és azokat három különös Ólba rekefztette, 
úgy hogy eg9y - eg’y Ólban hat - hat volt. 
Hogy mtg-tudhaílá, mitől és miképpen hí- 
zik-meg a' Sertés leg-hamarább, és leg-job- 
ban; ,így tselekedett, hogy hatot tsupa da
rált Árpával, és Lednekkel hizlalt. Minden 
D i fznóra 16. Mérő fele Á rpát, ’s fele Ledne* 
két fzabván-ki 14. Hétre: mert eddig tartott 
a’ hizlalás , az az September közepétől fog
va minteg’y Karátsonyig. A 9 más hatnak Ele
dele állott mind ölzve 8. Mérő fele Árpa , 
és fele Lednek darák LifztbŐl, a9 melly egy- 

'r e  másra 16. Mérő favanyu Krompély mos
lékkal kevertetett-Öfzve. A 9 harmadik hat 
Diíznó ez alatt az idői alatt tsupa Krompél- 
lyal tápláltatot, és mind Öfzve 14. Hétig, 
38* Mérőt emélztett-meg.

Karátsony előtt mind a9 18. Difznót le- 
Ölette , és meg-mázsálta. Az a9 hat, a9 melly 
16. Mérő , fele Árpa , és fele Lednek darált 
Lifztet eméfzrett-meg magánofan, minden 
más eledel nélkül: nyomott mind Öfzve 10. 
Mázsát, és 87- fontot. A 9 más hat, a9 melly 
favanyú Krompély lévbe kevert darával táp

láltatok ,

528 VII. R. A’ Se r t é s b ő l *

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A? S ert . h i z i á l á s r . 529

láltatott, nyomott Öfzveséggel. x i .  Mázsát, 
és 22.  fontot. A ’ tsupa Krompélyon hízott 
hat pedig 10. Mázsát, és 94. fontot. A ’ 
Szallonna vaílagságában igen k e v é s  kűlómb- 
ség volt. Hanem minémüségére nézve eze
ket tapafztalta Bergen  Uram : i. A ’ tsupa 
Krompélyonn hízottaknak Szalonnája sárgás 
vo lt, és a’ meg-fíiítölés után-is lágy maradt. 
2. A ’ fele Krompély, és fele darált Lífzt- 
tel hízottaké pedig oílyan l'zép fejér, és ke
mény v o lt , mint azoké, a’ mellyek tsupa 
darált Lifzrtef híztak. Innen ezen Tanúsá
gokat veheti a’ Gazda magának, a). A* Le
ves keverrtol jobban m eg-hízik a’ Sertés, 
mint a’ fzáraz Eledeltől. Ez okra nézve akar 
mivel hizlalja-is a’ Gazda Sertéífeit: a’ tifz- 
ta Vízről, vagy Ivódról el ne íelejtkezzék. 
b ). A ’ tsupa Krompélytól vagy izim ugy, 
vagy job^an-is meg hízik a’ Sertés, mint a’ 
tsupa Gabonától; hanem a’ Szalonnája nem 
ollyan fzép mint az ettoí hízottnak, c). A ’ 
Krompélynak favanyú leve többet ér ugyan 
annyi Gabonánál, ha darált Liízttel Öfzve- 
kevertetik. d). A 1 Krompélynak Mérője fok
kal óltsóbb ugyan annyi Mérő-gabonánál: 
még-is a’ hafzon nagyobb az abból való 
hizlalásból, mint ebbŐL

§. 231.

A’ Difznónak minden réfzei hafznosok 
i? Gazdaságban. Miodazáltaí a* Szalonna 5
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és a’ Sódar leg-betsefebb réfzck. Leg híre- 
febb a’ Chínai Sódár , a’ mellyet az Anglu- 
sok, ’s mások ízoktak Európába bé-hozni. 
Kéfzítése módját nem tudjuk. A’ bizonyos, 
hogy a’ Chínai Difznó lókkal kifsebb a’ mi- 
jénknél, és hogy az igen tifzia Állat. Az 
Európai Sódarok közt igen nevezetes a’ Veit- 
fáliai Sódár: noha az Angluíbk fém utol
sót kéfzítenek. A’ jó féle Sódar kéfzítésre 
ezek kívántatnak-meg:

i. Hogy a’ Difznó 2—3. efzrendosnél 
leg-fellyebb-is idofebb ne legyék. 2. Hogy 
az jó féle Eledellel tápláltafsék; mint a’ Porru- 
gallufokról tudjuk, hogy Gefztenyével hiz
lalják Sertéfseiket, ay mellytk attól igen 
kedves ízű , és puha húst kapnak. 3. Hogy 
a* bé'sózásban femmi fogyatkozás ne legyék.

A’ Só vefzi ki azt a’ taknyos nedvefsé- 
get mind a5 Szalonnából, mind a’ Sódar- 
ból, a’ melly ha benn marad, avas-ízt okoz. 
Továbbá ugyan a’ Só lágyítja-meg a’ húíl-is, 
rágó erejével. A’ Ko-só erre a’ végre leg- 
alkalmarofabb. Hogy a’ Só annál erolébb le
gyék a’ vizet ki kell belőle venni. Ezt két 
fele módon is ki lehet venni. Némellyekígy 
tselekefznek: Az Eger-fa-tökét, vagy De
rekat ki-fúrják , mint a’ Kerek-agyat, Sóval 
tele tol ik, és a’ nyitva való végit fával be- 
rsapolják. E’ meg-lévén, tűzre tefzik. A’ 
fa meg ég, és a’ Só eg’v tsomóban fzépen 
meg pergelve meg m arad. Ezt ofzrán meg;-

fáo V I I .  R .  A ’ S e r t é s r ő l .
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l’órik, és s'üríí fzitán által-erefztik. Mások 
ezt a’ bajoskodást nem ízeretik, hanem tsak 
Serpenyőben rántják~meg a’ Sót. Ez-is jó ; 
de jobb az első mód. A’ ki már Szalonnát, 
vagy Sódart akar kéízíteni, így tselekefzik. 
A’ tifzta vízben meg-áztatott húft rÓitok Só
val erősen bé-hinti, és azt vele keményen 
meg-ddrgőli. Tekenobe bé-rákván, 24. 
óráig úgy hagyja azt, hogy a’ Só dolgoz- 
hafsék. Ekkorra a’ Só, Levet ver magának, 
és azt le-ízíiri. A’ Sódart újjra bé-dorgöli Só
val , a’ mint leg-elofz^r tselekedett, és ezt 
mind addig folytatja, míg tsak egy tsepp 
vizet fzív a’ Só a* húsból. Ha már a’ Szalon
na , vagy Sódar femmi levet nem botsát: 
azt 8. napig egymásután minden nap meg- 
dörgöli meleg Sóval. Némellyek igen gyö
nyörködnek benne, ha a’ Sódar piros. Ez- 
okra nézve utolja felé a’ meleg Konyha-só 
helyett, a’ Sódart Salétrommal dörgölik- 
meg vagy kétfzer, és gyenge meleg-hely
re, mint a’ kéménybe fiiítre fel-kötozik ys 
a’ t. Innen világos , hogy a’ Szalonnának , 
és Sódarnak jóságát a* Só tsinálja.

A’ S e r t . h í z l a l a s r . 531

§• 112-

A’ Sor azt kívánná, hogy itt az Apró
marháról, vagy Baromfiból-is fzóllanék. 
Eleintenn én magam-is azonn igyekeztem. 
De minekutánna meg-gondoltam, hogy éft 
moft Mezei-Gazdát írok; az Apró-Mar-

h  \ 2
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ha tenyéfztetés pedig a’ Mezei- Gazdafz- 
fzony kotelefségei közzé tartozik leg - in
kább , a’ mellyet külÖnóí’en fzándékozom ki- 
botsátani; az Apró - Marha tenyéfztetést itt 
el-halgatom. Annyival inkább pedig, hogy 
még a7 Méh-tartás , a1 melly egyedül a’ Me
zei - Gazdát nézi, hátra van.

5 3 2  Vlh  R. A ’  S e r t é s r ő l ,
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VIII. R É S Z .
A  M é h  - T a r t á s r ó l

§• 2 3 3 -H A a’ Gazdaságnak valamellyik réíze ’ 
az Okos-gazdának fzorgalmatosságát meg
érdemli : bizonyára az , kiváltképpen a’ Méh- 
tartás. Irt tfem a’ Költség folytatja a’ Gaz
daságot, hanem a’ Gondosság. Ennél éde- 
febb , és gyönyorüségelebb Terhet képzelni 
fém lehet : mert ebben a’ fzemes Ember 
mind, mint egy édes band’salgásba esvén , 
elfelejti az unalmat, mind reménytelen Jö
vedelmével Házi-fzükségeit engefzteli. Es 
mentol jobban érti a’ Gazda a’ Méh-tartás’ 
meílerségét: annál nagyobb mind ez a’ Gyö
nyörűség, mind a’ Jövedelem. Nem lehet 
tehát tsudálni, úgymond Plinius,t hogy A r i*
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flom achus 58- Efzrendeig egyebet nem csi
nált, hanem méhéfzkedett.

A’ Méhek-terméfzetét a’ Régiek koz- 
zül Virgilius igen gyönyörűségeién Ie-írta. 
Azt az ujjabbak kÖzzül R eaum ür annyira 
ki-pallérozta, hogy alig maradt tsak valami 
is, a'mit ahoz hafznofan lehetne toldani. A’ 
Méh tartás még a’ kozepe-felé-is ennek a’ 
Századnak közönséges Mezei- Gazda ,fogla
latossága vóif. De minekutánna az írók a’ 
Méhéizséget olly eleven fzínekkel rajzolgat- 
ták , hogy azt az Olvasó, Peruviai gazdag 
Arány-Bányának gondolta: a’ Gazdagabbak, 
az együgyű hafznos Köz-embernek ezt a’ 
’síros Jövedelmet kezeiből ki-vévén, a’ Szal
mával fedett Méhefek’ helyett, 1000. és több 
forintokba kerülő Palotákat építettek. Nem 
gondolkozván ingyen-is arról, hogy a’ Fu- 
végnek el-érésére, az arra vezető Eízkozök- 
is múlhatatlanul meg-kívántatnak.

Azt lehet tehát mondani, hogy a’ Kár
vallás, és a’ Tzélnak el-hibázáfa tanította- 
meg arra újjonnan Gazdákat, miképpen le- 
hefsék a’ Méh - tartásból bizonyos hafznot 
várni. Leg-többet lehet ebben a’ dologban, 
ama nevezetes Trebitzi Gazdának, Spit^ner 
Uramnak kofzönni, a’ ki a’ Méh-tenyéfzte- 
téíl, nem-tsak régi eg’yügyüségére vifíza- 
virte: hanem köz-haíznú Tapafztaláíival azt 
meg* is világosította. (Lásd M. Spitzners 
Pracktifche Anweifung zur natürlichen, und 
glücklichen Bienenzucht in Körben.)

534 v V il i  R. A’ M é h ’ T a r t »
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Innen az a’ Tanúság;, hogy a’ Mezei- 

Gazda annál fzerentséfebb a* Méhéfzségben: 
mentol közelebb jár a’ Terméfzethez. Erre 
a’ végre a’ Méhek’-terméfzetét esmérni a* 
Gazdának fzükségcs. Nékünk pedig ( ha 
mind róvidenn - is ) elöl - adni Köteles
ségünk.

m é h e k n e k  fokféle Nemeit le-írni, 
a’ Terméfzet-visgálók kotelefsége. A’ Gaz
dának az eg’y Méz-méhekre vagyon fzüksé- 
g e , a’ mellyeknek Gyüjteményjekkel, és 
ártatlan Ragadományjaikkal Házi-állapotját 
boldogítja.

i. Ha meg-gondoljuk, hogy a’ Méhek 
a’ leg-kifsebb hidegtől is rettegnek: azt 
mondhatjuk , hogy azoknak ízületeit, Hazá- 
jok az Égnek mértékletes-abrontsa. Eízaki- 
Amérikába az Angluíok vittek elsőben Mé- 
het. Lengyel, és Muízka-orfzágban a’ Méh- 
tartás moft igen virágzó karban van. A ' 
mellyböl világos, hogy a’ híveíebb Leve- 
gohöz-is hozzá lehet Őket a* Tenyéfztetés 
által ízoktatni. Az Afrikai, és Á'siai Méhek

I. SZAKASZ.

Ä  Méhek: TerméfzetérŐl.

§. 234.
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fzámofok ugyan : de folyó Mézet hordanak, 
A’ melly ismét azt mutatja, hogy ay mi 
minden réfzben áldott Hazánk a’ Méheknek 
terméfzet fzerint való édes Anyja.

a. A’ Méhek közt ay közönséges Tár
saságnak eleven példáját tapasztaljuk. Irt 
vannak terméfzeri Törvények, a’ mellyek 
fzerint a’ Köz-jó elÖ-mozdítratik. Vágynak 
bizonyos fzámú Polgárok-is, a’ mellyek- 
kozzül mindenik, egéfz fzorgalommal vég
hez vifzi mind azt, ay mit a’ Közönséges- 
Társaságnak virágzó megrnaradáfa magával 
hoz. Vágynak irt Martaíékok-is úgy fzólván, 
a’ mellyeknek életek vagy halálok, a’ KÖz- 
bóldogságnak Törvény jétol fiigg. Vágynak 
Tolvajok-is, a’ mellyek, ha Kézbe kerül
nek: vagy jó Hazafivá tétetnek, vagy ha
lálra Ítélteinek, Van FÖ- Gazda-is , ay ki 
mind az egéfz Társaságnak, mind különö
sen a’ Tagoknak fzorgalmatofságára , és 
kötelessége végbe-vitelére fígyelmez. Eze
ket a’ JRéfzeket ay Gazdának, ha Segíto-tár- 
faivá akarja fogadni: meg-külömböztetni 
fzük séges.

3. Az egéfz Tárfaság 20—30. sót né
hánykor fio. ezer fejekbol-is áll. A y mellyel 
a’ Terméfzet maga három Rendre ofztott- 
el Az elsői Rendből tsak maga van egyedül 
az Anya-méh. A’ máfodik Rendet ay K ö z -  
polgárok refzik , és neveztetnek Munkás-mé- 
Iiekpek. A’ Tárfaságnak boldogsága ezektől 
függ. Hüfz-harminrz , és több ezerekbol is 
állanak , ay fzerint ay mint ay Tárfaság kis-

536 Vili. R. A ’ M é h - t a r t .
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febb vagy nagyobb. A’ harmadik Renben 
a’ Herék vágynak. Láttuk fórjában mind a5 
három Rendér: mert a5 Tolvajok, idegen 
Nemzetek, a5 mint alább m eg-fog-tet^  
fzeni,

§• T7 5 '

I.

Az A rya-m éh  fsak eggy etlen-eg’y Sze- 
mélly a’ belső - ízakadásnak, és Vér.-ontás- 
nak el távoztatására. izembe - rünöképpen 
nagyobb mind tettére, mind külső pom
pájára nézve a* többi Méheknél. Tette5 al- 
karására nézve-is külömbozik a5 többiektől t 
mert a5 haía vége hegyes, a’ mi a’ töb
biekben gömbölyű. , Szárnyai olly rövidek, 
hogy tsak fél tettét fedezik - bé. Színe 
pedig kivált ha még fijatal, arany - sárga. 
Noha az alább meg-nevczendo okokra nézve 
kötelessége a5 Gazdának ezt esniérni: mind- 
azáltal még-is nehéz, ezt el-érni: mert rit
kán megyen-ki a5 KÖpüböl , hanem ha Ta~ 
vattzal. Egyébkor-is a’ Herék fzámoían ttrá- 
’sálnak mellette, mint valami TettorzÖk, és 
a5 visgáló- fzem elöl el-rejtik. Míg az él: 
(mert a’ Vénség el eméfzti végtére, vagy 
a5 belső Zenebonában febet kapván , el-dög-, 
lik , ha Tavattzal, a5 mikor néha-néha ki- 
fzokott menni, a' Gyík, vagy a’ Varas-bé
ka meg-nem efzi-is ) ugyan ég a5 munka, 
a5 Dolgozó-méhek kezek közt. Ha meg-hah
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vele eg’yütt az egéfz Tárfaság gyáfzba bo
rúi , és kevés idői múlva el pufztúl. A’ Ré
giek ezt mindnyájan Kannak tartották egéfz 
Svjim merddmig, a’ ki egének teilet fel-bont- 
ván, benne a' Tojás-tartót fel-fedezte, idő
vel p^dig tojni is efzre-verte. A* mióltáról 
fogva már Anyának neveztetik. Kitol esik 
Teherbe, mind ez óráig-is bizonytalan, a> 
mint alább bővebben meg-fog-tetfzeni.

Nem tudom, ha nem helyefen gyana- 
kodom-e a’ felől, hogy a* Méhek-tenyéfzé- 
sében úgy lehet a’ dolog, mint azt a’ Fa- 
tetvek'-fzaporodásban a* Terméfzet-visgá- 
lók ki-tapogarták ?

A’ melly Fa-tetvek TavaíTzal leg-előfzor 
ki-kelnek a’ Tojásból : már mind nagy ha
sú ak. Ezek mcg-nevekedvén tojnak, és itt 
is az egéfz fajzat eg’yfzerre mind nagy-ha
sú. Ez így megyen egéfz Ofzig, minden 
nemnek Öfzve keveredéfe nélkül. A’ mikor 
a’ Tojáfokból Gúnár, és Tojó Fa retvek kel- 
uek-ki, és eg’y mást, eg’y Öfzve-menéfsel 
egéfz EfztendŐre meg-terhesítik, úgy hogy 
EfztendÚben tsak eg’yfzer találtatnak köz- 
tok Gúnárok. Nem lehet-e e’ meg a’ Méhek 
között is? A } melly ha meg-van: nem tsuda 
hogy az Anya méhet-is , a’ Dolgozókat-is, 
mindég Tojóknak tapafzraljuk lenni. A* 
Heréket pedig Öfzvéreknek (Hermaphro
dita ).

438 VIII. R .  A’ M éh’ t a r t .
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§• 236.

II.

A’ Dolgozó , vagy Munkás-méhek leg
nagyobb ízámmal vágynak. Nyilván kis- 
íebbek , és tellek’ alkatáíára nézve kiilöm- 
böznek Tárfaiktól. Homlokok fzéles, a’ 
fejek három fzogíi, mint fzinte két óidal- 
fzemeik-is, a’ mellyek közt még más három 
kifsebb Szemeket lehet Nagyító - üvegenw 
efzre-venni. AH-kaptzájok nagy, és k iál
lók. Lábok hat, a’ mellyek kozott a’ két 
leg-hátülsó minteg’y lapátos, hogy rajta a’ 
ragadományt el-vihefsék. Ez a’ Lapátja fent 
áz Anyának, fém a’ Heréknek nitsen.

Reaum ür ezek felöl azt állitfa hogy 
Öfzvérek, az az, fém Gúnárok fém To
jók. Mások azt mondják, hogy mind To
jók ; de Tojáísaikból tsak tsupa Herék kel- 
nek-ki. A’ kik ezt állitják: ügyöket a’ Ta- 
pafztaláfsal támogatják. Mert két marok 
Dolgos-méher Mártiusban, a’ mikor még a* 
Heréknek hírek íints, eg’y üres Kopíibe 
által-helyheztetvén , hogy jobban meg-ma
radjanak, eg’y jó darab óllyan Sejtet teftnek 
nekik b é, a’ mellyekben már a’ gyenge 
fajzatok burokban vágynak. Mikor már a’ 
Köpühoz fzoktak, és dolgoznak: ki-vefzik 
a’ Köpíibol ezt a’ Sejtet, és helyébe ürefsec 
tefznek. Kevés idő múlva az üres pintzéts- 
kéket tele-tojják, a’ mellyek ha ki-kelnek: 
mind Heréknek lenni rapafztaíramak, A’
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Tapafzralást nem lehet ugyan ragadni; de 
rmod addig van a’ Kételkedésnek helye , 
míg az Okofság meg nem győződik. Ugyan 
ezen Sarkalatból (principium) kérdi már T. 
M itterpacher Uram-is: Ha a* Munkás-méhek 
mind Tojók de tsak Herét-to ók , a* mint 
a’ Tapafztalás bizonyítja : hogy hogy van 
az, és a’ Terméfzetrick meliyik Törvényje 
ízerint, hogy az Anya, nem magához ha- 
fonlót, hanem kiilómboző nemet , vagy 
fajtát ízaporít ?

Riem  Uram azt a’ nehézséget igy lát
tatik meg-fejteni igyekezni, hogy azt ítéli: 
A’ munkás - méhek eg’y Nemre tartóznak 
az Anya-méhveí , a’ melly a’ Heréket tója, 
hanem a’ roíTz nevelés és gondvifelés miatt 
el - fasnyúltak , és idétlenek. Következés
képpen ha Királyné módonn , tágas pin~ 
izékben neveltetnének: mind Anya-Méhek 
volnának. A’ melly valósággal igen nevetsé
ges okoskodás, ha mindjárt a’ Tapafztalás- 
bói bizonyítja-is magát. Ugyan is. 1. Ha a* 
Királyfit Czigány nevelné fel : a’ nevelés 
miatt lenne e abból Oráng-uráng? a. Ki- 
hifzi azt el, hogy eg'y harmintz, ’s több 
ezer fejekből álló Társaságban , eg’yen kí
vül minden fajzatok idétlenek ? (monítrofe) 
holott a’ Terméfzet igen takarékos az Idét
lenek fzülésében ? 3. Ha a’ Terméfzet idét
lent fzül i s : Sas helyett foha fern fzül reite 
alkatására nézve kiilÖmbÖzo Galambot, ha
nem tévedésből, tsak a’ külső formát hi
bázza-el . 4. Meg-e/ik hogy eg’y Anyának

540 VIII. R. A’ M é h ’ T a r t .
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knindenkor idétlen magzati következnek: de 
az idétlenség minden Gyermekeknek, nem 
mindég ugyan azonn Tagjaigban tapafzral- 
tátik. A’ Mehekhen pedig mind örökké 
ugyan azonn eg’yforma idétlenségét látjuk , 
ha már Teiltk’ kiilömbozŐ alkatását annak 
kelitne-is tartani.

Sciu:dch Utam a> Riem  állítását fel-me
legítette, és azt mondja: A’ Munkás-mé
hek' burekjából (pupa) harmad nap alatt, 
a’ jó nevelés által Anya-méh-leíTz. A’ pedig 
Tojó. Tehát a’ Műnk-s * méheknek - is eg y 
nemre tartozó Tojóknak kell az Anya-méh- 
vel lenni. Ezt az áilitáli abból erősíti: 
hogy ha az Anya méh el-döglik, vagy el- 
veiz ollyan időben, a’ mikor a’ Sejtben 
még ki-nem-költ Tojáfok , vagy Burkok 
vágynak: a’ méhek eg’yet ezek közzíil, ki
csiny bóltsőjökböl kivefznek,- és annak Ki
rályi pompás palotát épitvén , tetfzéfek 
fzerint azt Anya-méhnek nevelik. A’ melly 
ha a’ maga fzoros pintzétskéjében hagya
tott volna: tsak fzint ollyan idétlen mun- 
kás-méh lett volna belőle, mint a’ többi.

Isudálni lehet valóban, hogy ezt 2? 
Történetet fém Schírach Uram előtt, fém 
utánna fenki fém tapafztalja. S ó t inkább azt 
látjuk, hogy valamikor a’ Méhek Anyjokat 
el-vefzítik: nem hogy magoktól igyekezné
nek magoknak Anyaméhet nevelni; de 
még a’ helyettek gondolkodó Gazdár-ís 
meg-tsalják reménységébenn annyira, hogy 
a’ Kéfz anyát-is igen ritkánn fogadják-eí5
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és gzáfzosan el-vefznek. T. M itterpacher  
Uram azt tartja, hogy tsak maga az Anya
méh Tojó; a’ Munkás méhek pedig más 
nemre tartoznak, igyekezzenek a’ Termé- 
fzet-visgálók ezt a} titkot a’ Gazdák ked
véért ki-rapogatni.

. §• 237°

III.

Á’ Herék fokkal kifsebb Számmal 
vágynak* mint a’ Munkás-méhek. Téliek
nek mind nagyságára , mind alkatására 
nézve kiilömboznek, két elébbeni Lakos
társaiktól. Fejek gömbölyű. tSzemek tzik- 
kelyes , és olly el-terjedt, hogy a" fejek 
tsak nem tsupa fzembÖJ áll. Alla-kaptzájok 
igen kits/ny, fém lapátjök nints háíulsó 
lábaikonn, fém fúiánkjok, mint a* Munkás- 
méhekrol meg-jegyzettük. A’ Köpüböl igen 
ritkánn mennek-Ki , hanem tsak mikor 
igen fzép, és erős Napfény van Dél-tályban. 
MeíTze nem távoznak a1 KÖpütÓl, hanem 
mint a’ Korlós-tyúkok, tsak a’ Kas előtt 
mulatoznak. Aprilisnek az elejinn jönnek 
elófzór fzem eleibe, és minteg’y Augu- 
ílusnak elejinn rakásra*öletnek. Ezek azok 
a’ Martalékok, a’ kiknek mind életekkel, 
mind halálokkal parantsol a’ Közonséges- 
Tárfaság.

A’ Régiek ezeket mindnyájan Guná- 
toknak tartják , és úgy ítélnek felölök 9
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hogy az Anya-méh körül azért ílrázsálnanak 
olly hűségeién ;  ̂mert az , Ö általok eíik 
Teherbe. Az újjabb Terméfzet - visgálók, 
Öfzvéreknek bizonyítják lenni. Nem nem= 
zenek, fém nem tojnak, hanem minteg’y 
Száraz-Dajkák. Melly fzerint minden fog- 
lalatofságok abban áll , hogy a’ Tárfaság’ 
boldogságára ferdülo Ifjúságot neveljék. A’ 
mellynek vége lévén, hűséges Nevendék- 
lyeiktol, háládatofságból a’ Seneca díjjárá 
Ítéltetnek.

Ez a’ Vélekedés könnyen igaz lehet: 
mert

1. Ha az egéfz Társaság a’ Köz-jónak 
elo-mozdításával elvan foglalva, mint p. o. 
az Anya-méh tojik, a’ Munkás-méhek pedig 
Mézet gyűjtenek: el-mulhataflanúl fzüksé- 
ges, hogy a’ Társaságnak eg’y réfze az Ifjú
ság’ nevelésére kóteleztefsék.

2. A’ tapasztalás mutatja, hogy mikor 
a’ Munkás - méhek a’ Méz-gyűjtésben fárâ  
doznak : a’ Herék a’ tojáfon kotlának.

3. Valamikor a’ Munkás-méhek boy 
Efztendőt reménylenek, minek előtte toj
nának , a’ Heréket nevelik-fel, mint az If
júságnak következendő Dajkájit. Innen

4. Ha már vagy az Ifjúságot fel-neveb 
tették velek, vagy a’ bŐv EfztendŐ felől- 
való Reménységekben meg-tsala^tatrak : Őket 
rakásra ölik. Es ha ismét jó idő talál követ
kezni: a’ meg ölettek helyett másokat m ?  
veinek.
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5. Ha a’ Herék TavaíTzal igen idejéül! 
láttatnak: jele a’ bov Efztendontk: mért a’ 
Méhek azért nevelték oIly idejénn fel a’ He
réket, hogy annál hamarább kezdhefsenek 
a1 tojáshoz.

6. Ha a’ Rajzás után a5 Herék meg nem 
öleinek : jele hogy nints a’ Társaságnak Any
ja. Ezeket mind ofzve-vévén , ki-ki által-lát- 
hatja , hogy a’ Herék a’ TerméfzetiÖl az if
júság1 nevelésére rendeltettek*

§. 238.

Minekutánna mind a1 három Rendet elöl- 
fzámláltuk : illő a1 Munkás-méhéknek (a1 
mellyekre van a1 Gazdának egyedül fo gond
ja fliggefztve ) Teftek’ alkatását közelebbről 
is meg-határozni.

A1 Méhnek a1 fejében nevezetefek ;a£ 
All*kaptzák, és az Orr (probofcisV Az AH- 
kaptzák minden Bogarakban fogak helyett 
vágynak. A’MéhekérÖl meg-lehet azt jegy
zeni, hogy azoknak végekben valami üreg 
van, mint eg’y Tár helyett, a’ mellyböl a1 
Sejtnek kéfzítésére viaíTzat adnak-ki.

Ha a’ Méhnekaz orrát Nagyító-üvégen- 
visgáfuk: azt több fzoros tsuklótskákból 
állani rapaíztaljuk. Ha a’Méh nem dolgozik: 
az orrát, az arra rendeltetett hüvelyben tart
ja; és a1 ragadomány gyűjtésben leg ekoben 
is ezzel dolgozik. Eleimen azt gondolták 
fokán hogy a1 Méhnek az orra úgy van al- 
katva mint a’ Szúnyogé, a’ mellyen ez a1 vért

fel-fzívj^

144  Vili. R. A’ M e h - T a ä l
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fet-fzívja. Reaum iir pedig világofan fel- Fe
dezte 9 hogy az nem a’ Méznek a’ virágok
ból való felTzívására rendeltetett tsév; ha
nem minteg’y Sepro-talú, a? mellyel a5 Nem
ző-port (pollen) a’ virágokban ólzve-feprik.

A7 mellyje a’ Méhnek ága bogas fzórók- 
kell sünien bé-van nyove. Hihető azon ok
ból , hogy a’ rájok ragadott porotskát annál 
jobban meg-tarthafsák. A ’ mit a7 Méhetske * 
Öfzve-feper: álla-kaptzájival eg’y tsomóba 
ofzve-nyomja, és hátúlsó lapátos lábatskáira 
ragafztja. A’ Gyűjtemény ezekről nem eg’y 
könnyen hullhat-el: mert ámbár maga a* la- 
pátotska igen sima-is* de a’ ízélei két felő
rül igen merevény fel-felé hajló fzőrokkel 
vágynak meg-prémezve, a’ mellyek nem en
gedik 9 hogy rólok valami le-efsékr

Ezen a’ Lapáton kívül a’ második, és 
harmadik pár lábatskáknak negyedik tsukló- 
ja-is igen éles fzorrel vagyon még bé-növe. 
Úgy látfzik, hogy ezekkel feprik-le magok
ról a’ Méhetskék prédájokat.

A’ Hasa-vége a’ Méhnek kettős hüvely, 
a’ mellyben a’ fúlánk van eí-téve* A7 fúlánk 
fzigony-förma, és ha a’ teltbe bé-niegyen: 
fzakafztás nélkül ki nem lehet húzni. A* 
Méh maga fém tudja hirtelen viífza-vonni. 
A’ melly miatt az gyakran bé-fzakad a’ 
telibe 9 és maga a* Méh el-dóglik. Mikor 
a’ Méh valakit meg akar tsípni: leg-elsóben 
is a’ fúlánk-hüveiyt tolja-ki, azt ki-nyitja, 
és úgy fzúr ofztán a’ fúlánkkal. A7 dagana
tot nem a7 fúlánk okozza, hanem az a*

M m
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Méreg, a’ mi a1 fúlánkon kertfzml foly egy 
kas zsatskótskából a’ meg íurott teítbe. En- 
mk a’ Méregnek terméízere ollyan különös, 
mint a’ Vipera Méregé. íze feni mi nints. A* 
Viperának-is nem a’ foga rsinálja a’ halálos 
feber, hanem valami hólyagotská: ól a’ fog
nak üregén', a’ fognak nyomán a’ vérbe 
tseppent sárga-víz. A’ Méh-marás felette 
mérges. Jádzó-társamon láttam ennek fzcmo- 
rii nyomát. A’ ki is velem eg’yütt Nádlzál- 
lal akarván a’ Kópabol Mézet ki-venni, a* 
Méheket meg-mérgesítette. A’ mellyek Ötét 
( minthogy én el-fzaladtam ) úgy öízve-mar- 
ták, hogy a’ daganat miatt eg ynéhány na
pokig, a' fzemének, vagy orrának a’ helye 
is alig lát fzott. A’ Barom íokfzor meg-dog- 
lik a’ marás alatt.

Ha kéz alatt valami setét Ház volna öl* 
lyankor, mikor a’ Méhek az Embert marják, 
nagy hafznát lehetne venni: mert a’ Szóba 
ablakán hagyott kirsíny , de világító lyukats- 
kán a* Méhek mind ki-mennek, és az Em
bert tovább nem marják: külomben pedig 
halálra tsípik. Némellyek melegített Mézzé! 
y$ ennek fzagával tsalják-el a’ Méheket a’ 
mordosásból. A’ Méhéfzhez annyira hozzá 
fzoknak tsak kevés idő alatt-is, hogy azt 
nem igen bántják; hanem ha a’ Rajzás alkal
masságával eg’y kettő mcg-boíTzonkodik. 
A* meg-tsípett tettre hideg gyepet ,tenni 
leg-johb: és a’ tűzhöz vinni azt, vagy Esett- 
borral igyekezni a’ daganatot ofzlatni, gya
kran igen vefzedelmes.
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Maga a’ Méhek’ hafa hat fzaru-termé- 
fcetü gyürŐtskékbÖl van, vékony hártjáts- 
kával Öfzre-füzve. Ha a’ Méh öfzve-húzza 
gyürotskéjit: nem igen lehet meg-sérteni. 
Erre nézve ha vefzekefzik: ollyan helyet ke
res , hogy a’ farát meg-vetvén, a ’ gyurőts- 
kék-is öíTzébb fzorúljanak.

II. S Z A K A S Z .

A ' Méhek9 Munkálkodásáról.

A5 M é h e k ’ M u n k á l . 5 4 7

$• ^3 9 *

I V í i h e l y t  a’ Méhek meg-telepednek 
valamelly Szálláfon: dolgozni kezdenek , és 
eg’ynéhány pillantások alatt munkájok ízem
be tüno : mert velek fvan nagyobb réfzint
mind az, a’ miből az Épületnek első funda- 
mentomát meg-vethetik. Leg-elsÓ munkájok 
abban áll, hogy a’ Kopüt meg-feprik , és 
falait simán bé-vakolják. Innen meg tetfzik , 
hogy az Üveg-Köpükkel fém fokra megyen 
az Ember, mikor a’ Méhek’ munkálkodá- 
íit akarja visgálni: mert leg-elsoben-is a’ fa
lakat tapafztják-bé , hogy őket ne láthas
sa. Lehet mindazonáltal az Üveg-kÖpünek 
tokját tsinálni, a’ mellynek óidaljai sarkon 
járnak, és ki-nyílnak. Úgy látfzik hogy a* 
Méhek a’ fetétséget különösen fzeretik : mert

M m a
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ha az Üveg-kÖpü puíztán van : annak falait 
bé mázolják. Ha pedig valami tokkal hé-bo- 
ríttatik, a* nie Ily a’ Köpüt meg fetétíti, a’ 
bé rapafztásnak békét hagynak. Hlyen alkatá- 
sú Üveg-köpüket egélz gyönyörűséggel lát
tam Nógrádban Lapújj-tönn, a'ma’ gon  ̂
dós Méhes-gazdánál Tek. M o tsd ry  G y ö r g y  
Uramnál.

A’ rapafztásra valami ragadós mézgá- 
val élnek, a’ mellyet külömb-külömbléle 
fákról fzoktak gyűjteni. Ez nékick. a’ lá
bokra tapad annyira, hogy más Méheknek 
kell azt lefzedni. Ugyan ez az, a* mivel a* 
leg-kifsebb hafadékorskát, sót a’ Köpünek 
fzájját-is, ha az nagyotska, és kivált l  éire 
úgy bé - tapafztják , hogy* azon tsak valami
Léíek-Jyukatska maradj ék.»

§• 240.

f Minekutánna a’ Méhek a’ következen
dő Épületnek fenekét meg-egyengették: ma
gához a* falak* építéséhez fzoktak fogni. A* 
Szögelet-követ mindenkor ott tefzik le, a* 
hol az Anya-méh ül, a* meily rendfzerint 
a’ lég-felső helyet foglalja-el a’ Kopüben. 
Ha meg-efik, hogy az Anya az óldalonn 
állapodik-meg: onnan kezdik a* Sejtet rak
ni. Erre vígyázzék a’ Gazda, kivált az újj 
Köpűkben. Es ha látja, hogy a* Sejt nem 
fiiggöfen, hanem kerefztül kezdődött, azt 
valami kerefztül - botsárort Sindel-lzalkával 
fel támaíTza, hogy a’ n e h é z sé g  le -n e íza k a fz*
r'/

548 VIII. R. A’ M éh’ T a r t .
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fza. A* régi rendefen’ kezdett Kopükre néz* 
ve, ez a’ gondosság elmaradhat: mert a’ 
Méhek az újj Sejt - táblákat, mindenkor a* 
réginek a’ nyomárai építik.

§• 241,

I.

A’ Sejt nem egyéb tifzta Viafznál. De 
hogy azt miből, és mitsoda meílerséggel 
kétzítik a’ Méhek , mind ez ideig*is véle
kedés. Sokan’ úgy hifzik, hogy azt a’ Mé
hek kéfzen’ találják imitt-amott. Szeretném 
ha tudna valahol valaki tsak eg’y Méhet-is 
mutatni, a’ melly kéfz ViaíTzat vifzenbé a’ 
Kopübe. A’ közönséges Vélekedés pedig 
az , hogy a’ ViaíTz a’ virágok’ fenekein ta
láltató Nemző - porból kéfzül. (ex polline 
florum) Erre azt jegyzem-meg: hogy a’ 
ViaíTz ragadós portéka. A’ Nemző - porban 
pedig fém-mi illyes enyvefség nem találta- 
tik. Más az , hogy a’ Nemzó-porból fenki 
ez óráig fém tudott , leg-alább tudomáfom- 
ra ViaíTzat tsinálni. Azt nem merném tagad
ni , hogy a’ Méhek a’ ViaíTzat valami gyom
rokban találtató Savanyúval, nem sürítenék 
Öfzve, a’ mint a’ Terméfzet-visgálók állít
ják. Azt-is tudom, hogy a’ Fa-olajat bizo
nyos melegttéíTel, Salétrom-Savanyúval (A- 
eidum Nitri) úgy meg-lehet süríteni, hogy 
annak ViaíTz formája, keménysége, V fzí- 
ne van, ’s ViaíTz helyett fchet-is hafználni-
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De ebből nem a’ következik, a’ mit akâ  
runk, hogy a* Viafíz a’ Virágok Nemző
porából leífz. Vagy ha azt a’ kovetkezéft 
akarnánk is ki-tekerni: leg-alább a* NemzÖ- 
porból olajat kellene elsőben ütni, és ezt 
oíztán úgy süriiiteni-meg VialTznak. A’ mit 
éppen nein tudunk.

Hihetőbb fokkal azoknak Álb'táfok, a’ 
kik azt mondják , mint T. M itterpacher  
Uram-is: hogy a’ Viafíz a’ Mézből válafzta- 
tik külön’. Ugyamis

1. A’ Méz eny ves-is, a’ mit a’ Nemző
porban nem találtunk : és a’ Méz, ha annál 
jobban meg-tifztíttatik-is: mindég valami 
ViaíTzal van meg-egyelítve.

2. A’ Méhek rsak úgy hordanak Sejtet 
ha Mézet bőven találnak. Es ha ez a’ Me
zőkön meg-fogyatkozik: Sejtet fém tsinál- 
nak többé.

3. Ha a’ Raj az újj KÖpübe bé • foga- 
tik : mindjárt dolgozik, és rakja a’ Sejtet. 
Miből rakná pedig, ha vele nem volna ? Ma
gával nem vifzi kéfzen : mert úgy a’ régi 
Sejt*táblákat kelletett volna nékik meg-pré
dáim. A’ mit foha fém tapafztalunk. Azt 
azonban tudjuk, hogy minekelótte a’ Raj 
útnak índúlna: ugyan tele veri a’ Bendojér 
mézzel. A’ melfyböl hiherŐ, hogy a’ Vialz- 
fzat-is a’ Mézből kéfzíti. Annyival - is in
kább —

4- Hogy a1 közönséges Tapafztalás fze- 
rint, ha a’ leg-finomabb Szín-mézet tefíziik- 
is bé meg-olvafatva, vagy ki-torve a’ Mé-

5 5 °  V I I I .  R .  A ’ M é h - T a r t .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A1 Mé h e k 1 M u n k ál . 55*

heknek, ’s a’ Köpűt bé-zárjuk, hogy kí
né* meheíTenek Sejtet ízedni: a’ munka tsak 
fo ly , ’s a* Sejt fzemlátomáít épül. Sót nem 
is igen kívánkoznak ki-menni a’ Kódúból, 
tsak tartsuk őket Mézzel. A* mellyböl vi
lágos hát az, hogy a’ ViaíTznak a* Mézből 
kell valami titkos meíierség által külön vá- 
lafztatnk

§. 242.

Úgy tartják kózönségefen, hogy a’ 
Méhek a’ Száfjokonn Ökrendezikki a’ már 
meg-kéfzíilt ViaíTzat. A* Tapasztalás ezzel 
a1 Vélekedései éppen ellenkezik. A’ kik a’ 
Méhek körül a1 Szemeskedést nem reítel- 
l ik : efzre-vehetik, hogy a’ ViaíTz mint-cgy 
Verejték formában veri magár álcái a’ Méhek1 
teltéből azokon a’ hártyákonn, a’ mel'ytk 
a’ fzaru-terméfzetü hat gyürorskéket Öizve- 
kÖtik. Sokfzor a1 Kopü' fenekén is lehet il- 
lyen meg-fagyott lapos ViaíTz hártyátskákar 
találni. A’ mellyek hihető ollyankor esnek- 
l e , mikor a’ Segítő - méhek eg’ym ŝ de
rekáról ezeket le - fzedik. Es ez a1 Viafíz- 
húHadék annál bővebb, mentol gazdagabb 
a1 Méz-fzuret.

Olly fzaporán megyen ez a1 Sejt-tsiná- 
lá s , kivált ha a1 Raj fzámos Népből á ll, 
hogy 24. óra alatt 20,000 Méhnek-js kéfzi- 
tenek pinrzérskéket. Hanem úgy láiízik, 
hogy a1 botránkoztatás’ el-távoztarására, min- 
denik csapatnak más foglalaros^ága vagyon.

Mm 4
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Epgyik niézgával raggatja a’ le-Tüggo Sejt- 
táblákat eg'yüvé. A’ más Tsapat ezt fzedni 
megyen. Máíok a’ mit ezek lábaikra tapafz- 
tortak , lefzedegetik, és el-rendelik. Azt-is 
lehet a’ munka közót rapafztalni, hogy a* 
Méhek egymáft a5 munka alól fel - váltják. 
Tifzta időben eg’y réfz kivel jár fzedeget- 
n i, a1 más réfz pedig oda-haza dolgozik. 
Ha efsos az idő , hogy a’ Mezőre ki nem 
mehetnek, eg’y rakás , darab ideig a’ Köpű 
fzájjánál seregei, hogy a’ több benn-dolgo- 
zóknakkeze alatt ne-aKadályoskodjék: vagy 
a’ Leheílernek meg - melegedéfe miatt a* 
Viafíz- táblák nie g- ne-gy t ngül j enek.

* §. 212.

A’ Sejt - tsináíásban bámulásra méltó 
rendet tartanak a’ Méhek Rendlzerint a’ 
Köpű tetejére ragafztják - fel, a' már emlí
tett mézgával (propolis) a’ Sejtet, és úgy 
jönnek alább alább. Több Sorokat kezde
nek eg’yfzersmind, és úgy hozzák azokat 
le felé. Hogy eg’ymásnak a’ jövés-menésben 
akadályjára "ne legyenek; a’ két le-függő 
Sejt-táblák közt valami olíy tágafságú üt- 
ízátskákat hagynak, hogy két Iqr Méh a’ 
két oldalon’ , minden öfzve-fzorúiás nélkül 
eg ymás ellenében el-mehefsék. Hogy pedig 
a’ Sejt ebben a’ tágafságban meg * marad- 
jék: rövid Ofzlppotskákkal fefzíiik k ét-felé 
egymástól. Ezek a’ Táblák a’ Kopü oldalá
tól is illyen porzókokkal vágynak ki - tá-
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mafztva. A’ SejtTtáblákpn’ imitt-amott va
lami Kapuk-is tapafztaltatnak hagyatni. Hi
hető azért, hogy annál rövidebb úton ér- 
heflenek a’ terhes méhek az Építőkhöz.

A’ Sejt - tábla két felőröl vagyon Pin-- 
tzétskékkeí meg-rakva , hogy a’ Méhek kér? 
tőnek eg’y Koz-fenekét tsinálván, a’ Viafz- 
fzal, és av munkával gazdálkodjanak.

A’ Pintzék négy rendbéliek , ámbár 
mind tökéletes hat ízegeletüek az Anyja- 
méh Palotáját ki-vévén. Mindennek előtte 
a’ Munkás-méhek’ fajzatinak építenek fzobá- 
kát. Azután a’ Herék fzámára kéfzítenek na
gyobbakat ; de kevefebb fzámmal. Előre 
való vígyázásból, hogy a’ Társaság FŐ nél
kül ne maradjék, a’ Sejtnek végin Királyi-. 
Palotát-is állíttanak, nem annyira pompást, 
mint eg’yügyü gazdagot. Ha az Anya-méh 
ebből ki-kerül: a’ Munkás-méhek ezt le
rontják , hogy akadályjokra ne tegyék a’ 
munka idején. A5 Méz pintzéknek építése 
leg utolsó, és ezek fzéltül feküdvén , a’ kör 
zépre helyhetett tojáfok’ böltsójét minden 
vifzontagságok ellen oltalmazzák-. Ha az Efz- 
tendő boy : a’ Herék fzobájit is ki-tifztogat- 
ják, és Mézzel meg-tőltik Már az ritkáb
ban eíik-m,eg, hogy a’ Munkás-méhek’ pin- 
tzéjére -is reá fzorúljanak, a’ mellyek rend
szerint feketék, és a’ benn maradott Polák 
miatt hártyáfak.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



, §♦  244

I I .

Második Gyű teményjek a’ Méheknek 
a’ Ragya (Erithace). Már ezt Píiniur Méhek* 
ételének nevezi Ez nem más , hanem a’ vi« 
rágok fenekeiről őfzve-gyűjtótt Nemző por. 
Ezc a’ Méhek nagy fzorgalomnial ofzveize- 
dik, meg-gyúrják, és lábaik lapjaira ragafzt« 
ván, a* Kopíibe bé-vifzik, és többnyi e a’ 
mit eg’y nap gyűjtenek; ugyan azon nap 
feí-is vendégeskedik. Úgy lárízik azonban, 
hogy ennek a’ Ragyának más végre-is van 
rendeltetése. Sót bizonyos az, hogy a’ Mé
hek a’ Nemző port Mézzel, és vízzel öfzve- 
gyúrván, a* Méh-hernyótskáknak eledelére 
fordítják. Ennek valami édes favanyú íze 
van. Nem m éz, a’ mint arfzíne-is meg-mu- 
tatja, és íze-is nem édes. Nagyobb réfzént 
hát Nemző-porból áll, és a) Hernyók egye
dül való Eledele.Ha a’ Kopuben nints Anya, 
vagy Munkás - méh Tojás: ez az Ele
del nagy bőségben talábatik. Sok Méhes- 
Gazdák úgy nézik ezt a* Ragyát, mint Méh- 
fajzatokat. De korántsem az, hanem tsak az 
azok fzámára rendelt Eledel. És ha fajza- 
tok volnának a’ Kopuben: kevés Ragya 
gyülee rakásra. Melly fzerint mikor a* 
Sejt igen ragyás: jele annak, hogy a’ Kö- 
píiben nintsenek fajzatok.

§54 V I I I .  R. A ’ M é h ’ T a r t .
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Harmadik, és legdrágább ragadomány 
a’ Méz. Ezt a’ Méhek a’ virágokban kéfzen 
fehol fém találják, hanem a’ virágok’ hor
dócskáikból (Neétarium) valami édes ned- 
vefséget fzívnak k i , és ezt míg haza érnek, 
gyomrokban Méznek el-kéfzítik. Tudjuk 
mifsoda virágokból gyűjtik a’ Méhek a’ Méz
nek matériáját: de mi azon virágokból fém-* 
mi Mézet fern tudunk ki*huzni. Ha pedig a’ 
Méz már bennek kéfzen volna: ha mind 
fok Munkával is rsak öfzve-tudnánk eg’y tsí- 
pernyit gyűjteni. Más a z , hogy a’ Méhek 
az olvafztott Tzukorból, éskülómb-külömb- 
féle meg-dóglött Allatokból-is Mézet horda
nak. A’ miből nyilván van az, hogy ok a* 
Méznek tsak a’ matériáját találják kéfzen, 
és a’ Mézet ofztán gyomrokban kéfzítik el. 
A ’ Méheknek ez a’ munka nagyon könnyen 
és fzaporán megyen : mert tsak annyi.. hogy 
a’ Kopübe bé-lépnek : már a’ legközelebb 
való Pintzébe okádják ^  Mézet rakásra. AT 
mellyet a’ következendő Ejtfzaka illendőbb, 
és állandóbb helyekre fzéllyel-hordanak.

Ha valamellyik Méh valahol fok Mézre 
akad : azt a’ többinek röílént hírül adja il- 
lyen formán, hogy a’ Köpünek felsőbb ré- 
fzére fel-máfz, és onnan fel ’s alá hemper- 
godzik a’ többi Méheken kerefzfül-kasúL 
A’ Méhek már jól értik az illyen Jel-adást,
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és nyomon fakáíTal tóldúlnak Kalahuzzok 
után , és a> talált Mézet eg’v tseppig fel-pré- 
dáíják. Ha kevés a’ Mez a’ Méhes' kornyé
kén : rendízerint fel-nyalják, a’ mit gyűjte
nek minden nap. Ha pedig az bőven van : 
már akkor a5 következendő fziikségre-istefz~ 
nek valamit félre minden nap. Leg-elsŐben- 
is a* felső réízét töltik meg a’ Sejtnek, és 
úgy ofztán az oldalakat. A’ meg-tőltótt Pin̂  
tzétskéket, hogy a’ Méz ki ne folyhafsék, 
ViaíTz-pillangókkal bé borítják. Azok a’ Pin- 
tzék-is bé-vagynak zárva, a’ mellyekben Faj- 
zatok vágynak; de meg-lehet őket a* mézes 
PintzéktÖl azzal külomböztetni, hogy ezek
nél rovidebbek; és fcorítékjok nem VdaíTz, 
és nem is lapos; hanem dombos.

§. 246.

A’ jó fajta Méhek igen munkások, úgy 
hogy ha egyéb dolgok nints, az egéfz 
Kopik ki feprik, és meg tifzrítják: mert a* 
tifztaságor-is felette fzeretik. Sokízor a’ fzor- 
gos munka idején af Méhek a’ ízemetet ra- 
kásba gyűjtik, és ki nem hordják olly re
ménység alatt, hogy azt majd, ha az idő 
meg-esosoiik, ki-hányják. A’ gondos-Gaz- 
da itt tartozik a’ Méheket tifztógatáíTál fegí- 
teni: mert meg - eíik r hogy az idő fór 
káig igen jól fzolgál. Melly miatt a1 Mé
hek vagy meg-felejtkeznek a’ tisztogatásról, 
és magoknak nyavalyát okoznak; vagy ha

556 V I I I .  R .  A >  M 1 h ? T á r s .
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nem, bizonyoían a* Méz “gyűjtése félben 
hagyják, és a’ tifztogatáshoz fognak. A’ 
melly a’ Gazdának igen káros: mert annyi
val kevefebb leííz a’ Méz. Sok időt meg
nyernek a’ jó Gazda meliert a* Méhek. A’ 
míg a’ penéizt, meg-doglött Méh Hernyókat * 
és Heréket ki-horaják: az alatt-is dolgozná
nak. A’ melly Kbpünek TavaíTzal rifzia a* 
feneke : azt jelenti, hogy ott a1 Méhek fokán 
vágynak, és igen munkások. Ezt a5 Gazda 
meg-jegyezze, és a* mikor tsak fziikség* 
fegíteni el ne mulaíTa. Mert mindenkor igaz 
az a’ Méhéfzek Köz-mondása : A’ melly Mé
hek ki-hordanak, bizonyoían hé-is horda
nak. A’ melly .Kopük körül idétlen Here-4 
fajzatokat lát a’ Méhéfz dögölve: jó jelnek 
tartsa, és maga-is tífztogaíla azokat: mert a’ 
Méhek a’ Here-fajzatokar íoha ki nem Öi- 
dosik, vagy ki nem hordják; hanem ha igen 
bŐv Méz fzürethez bíznak. A’ mikor a’ He
rék’ Pintzéjtkre-is bizonyoían íziikség fog
lenni, ♦

Vágynak némelly ollyán Férgek, a? 
mellyek magokat a’ Kopünek lyukasba bé- 
vefzik, ott bé-burkoznak * és végtére Lep
kékké válnak. A’ Méhek mint tiíztaságot 
fzereto Állatok ezeket nem ízenyvedherik ; 
hanem a’ munkát-is félben hagyják , és őket 
meg - Öldosik. Ez-i$ pedig idó - vefzteség. 
Mellyre nézve a’ Gazda a’ Köpüket gyakran 
ítteg*nézégeűe, és ezeket a’ Lepke kölykö
ket ki-fzaggafsa, Kivált a’ puha Hársfa. Kö*
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pük körül tapafztaltam ezt a’ hibát: a’ niel- 
lyekbe a’ Pondrók könnyen bé-fúrják ma
gokat.

III. S Z A K A S Z .

Á’ Méhesekr ál.

• §• 247-

A M É h e s e k n e k  állítása ezenn Öt 
iSarkakqnn fundáltatik :

L A5 IV! éheseknek való alkalmatos Hely* 
nek meg-válafztása.

II. A* Méhesnek alkarása.
III. A* jó fajta M éheknek meg-fzerzése.
IV. A’ Kopüknek minémüsége.
V. A* Méhesnek fzórgalmatos gondja-vi- 

selése.
Ezek mind olíy farkalatos Tzikkelyek , 

hogy tsak valaniellyik hibázik-is : már a* 
Gazdának koránt (ints a’ Méh-tartásból az a’ 
nyeresége , a’ mellynek lenni kellene.

§. 248.
I.

A’ melíy Gazda Méhest fzándékozik ál
lítani: jól körül nézze az egéfz Környéket,

§ 5 8  V I I I .  R .  A ’ M é h * T a r í .
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ha alkalmatos* e Méh-rartásra ? KiilÖmben na
gyon meg-tsalatkozik a* képzelt nyereség
ben. A’ helynek alkalmatos voltát e’ kövei* 
kezendö Tzikkelyékből lehet meghatároz- 
ni. Úgy mint:

í. Hogy a’ Méhest fzájjával a’ téli Dél
nek lehefsék fordítani, vagy a’ melly mind* 
eg’y, a’ Nyári Nap-kelet ,és Dél közzé : mert 
így a’ Nap-is jókor fel-melegíti e’ Méhes’ 
Környékét; a’ forró Dél-fzín-is valamenyire 
enyhírretik; mivel mind a’ kettő ártalmas a’ 
Méheknek.

2. Az óldallós helyeken mindenkor a* 
minden módon tsendes Völgyeket kelletik 
válafztani. A’ Hegyek rendfzerint fzelesek. 
Nirns pedig eg’y eg’y nagyobb vefzedelme 
a’ Méhesnek, mint a’ Szél; a’ melly a’ meg
terhelt bogárkákat a’ földhöz, és egyet) tár̂  
gyökhöz verdesi, vagy a’ Hegyre fel nem 
erefzti. Ha a’ Hegyen’ fém mi Szél nem jár- 
na-is (a’ melly a’ Terméfzet-tudományja fze- 
rint leheterlen ) : m égis mindenkor a’ VŐ1* 
gyet kellene inkább válafztani, mint a’ par
tot : hegy a’ Méh, míg ürefsen van, ele
delt keresni a’ Hegyfe-is fel-mehefsék, a’ 
mellyröl a’ teherrel-is könnyebben villza for
dulhat. Tuendes Völgyeket javasolunk hát 
minden módon a’ Méhesnek: a’ hol fém a1 
Szél, fém a’ Por, és az Utazóknak dorömbü- 
zése a’ Munkás-méheket meg nem háborítja.

3. A’ Síkokon, és Kertekben-is meg
kell ezeket fzoroflan tartani. Az Udvarok
ban pedig a’ Méhest oda kell heíyhetni, a’ ho!
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az Árnyék-izéknek, Ganaj-domboknak, és 
FerdÓknek fzefzi, és a* F ü íl, ’s Útfza por 
a* Méheket nem érdekelheti.

4. Leg-nevezetefebb Kornyíil-állás a’ 
Méhes’-állításban az , hogy ott a* Méheknek 
TavaíTzal, és OíFzeJ (mert Nyárban minden 
virít) elegendő, és jó féle eledelek találtas- 
sék. A’ Mezei-virágoknak bővsége nem tsi- 
nál magában bov-íziireter: mert eg’y az* 
hogy a’ Méhek nem minden mezei virágo
kat kedvellenek. Más az, hogy azok Nyár
ban virítanak, a’ mikor nints az eledelben 
fogyatkozás. Továbbá a’ virágokra nézve 
ezeket fzükség gondolórá venni. a). A* 
mezei virágokból gyűjtött Méz , ingyen 
fém érkezik az úgy nevezett Méz-virágok
kal. b). Ha annál több-is a’ Virág: nem kell 
úgy gondolkozni felölök, mint amaz Öz- 
vegy-aílzony olajos Korsójáról, a’ melly 
ki-fogyhatatlannak íratik. A! fzemes Gazdag 
ha nem rcftell visgálódni: ezt maga tapafz- 
talhatja: mert álljék-meg tsak Tavaflzal*
eg’y Hyaczint, vagy Nárczis mellett , a’ 
leg-elso Méhetske eg’y Virágban foká fog 
mulatozni. Már ha utánna máük jonn 
ugyan arra a’ Virágra : tsak alig hogy le- 
fzáll, és azonnal viífza fordul: mert már 
az első el-vitte, a’ mi benne volt. Ez okra 
nézve , eg’y pár Hárs-fát ( Lásd §. 67. a’ q. 
beríi alatt) egy két fold Pohánkát, vagy 
Kápofzta-répát tartani a’ Méhes korul, tsak 
annyit tefzen, mint valami Gazdák’ Játék- 
fíéuó helyét állítani.

5 6 o  V I I I .  R .  A ’ M é h ’ T á r t .
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A’ GyümŐlts-fák’ Virágjaira nézve ugyan 
ezt kelletik meg jegyezni: mert azok már 
egynéhány Tavallyal eg’ymásutánn min
dég ollyan alkalmatlan időben virítanak , a’ 
meilyben a’ Méhek kivel nem járharnak. 
Más az, hogy a’ fa-virágok, ha jo időben 
esne-is a’ Virítás, még tsak a’ tavaízi éh- 
hel-haláítól-is nehezen mentik meg a* Mé- 
heker, nem hogy a’ Kopüt Mézzel gazda
gítanák ; minthogy azok rsak igen Őíízel 
felé kezdenek mézelni, a’ mikor már a’ 
Virágnak híre íints.

5. Ritkánn van a* Méhes - Gazdának az 
a’ Szerentséje, hogy a’ Méhes kornyékénn 
minden elegendő teremjék. Mellyre nézve, 
vagy kézzel ültefsék Méz-virágokat, vagy 
Méhes - Kafsát eg’y helyből, másba vinni a* 
Legeltetés’ kedvéért kötelefségének tartsa. 
A’ mellyrol akkor fogunk bővebben fzól- 
lani, mikor a’ Méhefek gondja - vifelésre 
érünk’

6. Mentői közelebb találják a’ Méhek 
az Eledelt: annál nagyobb jövedelme van 
a’ Gazdának a’ MéhéfzségbÖL Sok virágot 
fel-kell addig a’ Méhetskének íirarni: mig 
tsak eg’y Vitelt öfzve gyűjhet-is. No már! 
ha még meíTze-is kell néki jonni-nienni: az 
időnek nagy réfzér járkáláshun tólti-eí. De 
az űtonn-is fok el-véfz, el fárad , le-eíik , 
vagy az Eső kível-éri, és el-öli.

7. Ha Lengyel, és Mufzka-orfzág fek
vését, azzal eg’yütt-véve meg-gondoljuk, 
hogy ott a’ Méhrartás leg-hafznofabb, és

N n
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virágzóbb karban van: azt mondhatjuk ,
hogy Méhesnek leg-alkalmatofahbak az Er
dős-vidékek; kivált ha az Erdők r ém tsupa 
nagy Fákból állanak , hanem Bokrokkal , 
Mogyorós , Hársas-tsemerékkel, és Virágos
rétekkel vágynak meg- Izaggatva*

9. Alkalmatos helyek továbbá azok-is 
Méhesnek, a’ hol a’ Lakosok Lent, Po
hánkát, és Kápofzta répát bőven fzoktak 
termefzteni. A’ Kukuritza - termo helyek-is 
bíztathatják a’ Gazdát; de mindenek felett 
azok a’ Vidékek, a’ mellyek a’ Somfa virágon 
kezdik , és a’ Bába-íre füvon végezik a’ Mé
hek eledelét. Bába-íre fii mi nálunk-is bőven 
terem kivált az Erdők’ izéiéin. Deákul (E r i
ca Vulgaris) Németül pedig H eydekrautnak  
neveztetik.

9. Nagyon javasolja utoljára még az-is 
a’ Méheseknek állítását, ha közel valami 
tifzta Folyó-vizetske tsergedez. A’ hol a’ 
Méhek frifs vízzel dolgozhatnak: a5 Méz 
tapafztalharó képpen jobbnak találtatik. El
lenben a’ rothadt víz, a’ Mézet egéfzlen 
meg-poshafztja. 1781- kóítoítam Patakon ib 
lyen egéfzlen mcg-poshadott Lépes-mézet. 
Oka a’ meg-romlásnak a’ volt , hogy a’ Mé
hes a’ MalomkÖ-bányában ollyan helyre volt 
állítva, a’ hol a’ Méhetskék egyéb vizet nem 
találtak annál , a’ mi a’ ki-vágotr Malom-kö
vek helyén, és egyéb tifztátalan gödrökben 
ineg-rothadott.

$ 6 2  V ili. R. A’ M é h ’ T a r t .
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§. 249-

Ä* M é h e s e k r ő l . §63

/
A’ Méhes árinál jobb, mentol egyii* 

gübb annak alkatáí'a. Ezt mind azok a’ Gaz
dák könnyen el - hifzik, a’ kik a’ pompás 
Méhefek építésében kárt-vallotak. 1782-bert 
én magam-is láttam iliyen végeknek meg- 
nem felelt, ;s el-puíztúlt, Könyves poltzók’ 
formájárá építtetett Méhefeket iinitt-amott. 
Hibáfabbat, és kóltségefebbet mindazáltal 
eg yet fém láttam , / mint a’ Szeptsségenn 
Grot C sdky Iftván Úr o Excellentziája Mu
lató-Erdejében, Lotséhez nem meffze, az 
úgy nevezett Schlöfzchenben. Ez a’ Méhes , 
fenyő defzkákból volt négy fzegeletre, és 
eg’ymáfon fekvő fzámos póltzokra építve. 
A ’ Kopük le-fekvo fenyő ládák voltak, és 
pufztán állottak. De miképpen - is lehetett 
volna ebből valami hafznos gazdaságot várni? 
mert 1. A’ Méhesből a1 négy - fzeglettel a’ 
Nap reggel egéfzlen ki - rekefztett 2. A’ 
magas falakon, a’ meg rakodott Méhetske 
nem bírt kerefztül-fzállani. g. A’ Méhéfz is 
a’ magas pólrzok miatt a* Köpükön nem 
mindenkor fegíthetett. Ezt azért említet
tem itt m eg: mert a’ példa mindenkor két- 
fzeres tanítás. Minthogy tehát a’ tapafzta- 
lás vezetéfe fzerínt, az igen egyíigyíi Mé
hefeket jobbaknak tartom : azoknak alka- 
tására e* következendő Jegyzéfeket tefzem.

N n *
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1. Elegendő a’ Méheft fenyő defzkák- 
ból öllze-állítani. A’ Nád-kerítélt az Al-fol- 
dón , Tehén ganajjal meg-mázolva í'zínte il* 
lyen jónak rapafztaham.

2. A* Méhesnek eg’y fala , minthogy 
többre nints-is fzükség, háttal az Éfzcki 
Szélnek fordíttafsék : Szájjá pedig Nap kelet 
és Dél közzé; hogy a’Napfény a’Méheít jó
kor fel-melegítse, és a’ középre helyheté* 
3l Dél-fzínt mérsékelje.

3. A’ Méhefek eleibe femmi magas 
fákat nem kell ültetni, vagy magas keríté
seket tenni: mert 1. Mind a’ kettÓ híveíl 
tart; és ha még hideg harmaros Reggelek 
járnak: a’ Méhetske a* Köpök előtt gya
kran le-efik, és ott vefz-el. De ha a’ Nap
fény bé-süthet, ha a’ hideg miatt el*tsigáz- 
tatván, le-eíik-is: meg mindjárt fel-eleve
nedik. 2. A* Méhek feá-fzoknak a’ magas
fan való fzálláshoz, a’ melly mindenkor ká
ros. 3. A’ Rajt-is nehéz a’ nagy fákról be
fogni. Leg jobbak az alatson Kerítés, és a’ 
terepély fátskák.

4. A’ Méhesnek nagyságát mindenkor 
a’ közel találtató jó eledelnek bövsége ha*1 
tározza-meg.

5. A’ könnyebb hozzá-férhetés, és fza- 
porább fegítségre * mehetés kedvéért, leg- 
fellyebb három rend alatsöny Kópíiknél , 
re legyenek eg’ymás felett. Minden póltz 
cdíyan tágafan hagyafsék, hogy ha a’ Kö~ 
püt pótolni kell, a* mint alább meg-mond-

564 VIII. R. A’ Méh ’ T a r t .
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juk, a* meg-magasittatort Köpü-is meg* fér
jék a’ hízakban.

6. A’ Méhes fedele hátra - fzolgáljék, 
hogy az Eső-víz a’ Méhes farára, és nem 
annak elejire folyhafsék. Elorül pedig az ki- 
álijék, mint a’ házakon való Erefz , hogy 
a’ Kopük a’ víztől, és hőségtől bé-takar- 
taífanak. A’ Szalma-fedél leg-jobb, mert 
mind hívest tart , mind a’ vizet le-botsátja 
magáról, és óltsó-is.

7. A’’ leg-alsó póltzot rövid Karókra 
kell alkalmaztatni, hogy a’ Defzka’ fzéle, 
leg-alább eg’y tenyérnyivel a’ tzovektöl ki
felé és fel-felé álljék. KülÖmben a’ Varas
béka egy Méhet a’ máíik után, kivált Ejt- 
fzaka fel-falatozik. Ezt a’ ki nem reítelli, 
könnyen el-hifzi a’ Tapafztalásbóh A’ Béka 
nem a’ Szájjával kapja-hé egyenefen a* Mé
het: hanem hoíTzu nyelvével, a’ melly tsak 
nem hoífzabb magánál a’ Békánál. Ugyan 
fzemesnek kell lenni , ha valaki a’ Méh- 
fogdosáft éfzre akarja venni. Mert ámbár a’ 
Béka jó távól ül-is a’ Köpürol, és meg-fem 
mozdul , nem hogy odébb ugrana: még-is 
már a’ Méh a’ fzájjában van. Azt gondol
hatná valaki, hogy a’ Békában valami tit
kos erő van, a’ mellyel a’ Méhet egyfzerre 
magához rántja, mint a’ Magnes a’ Valat. 
De nem úgy van, hanem a’ Béka hofízií, 
vékony, és gömbölyű nyelvével, mint va
lami febes nyíllal a’ lyiéhetske felé la , és 
azt által tekerítvén, hirtelen bé nyeli, úgy 
hogy meg-fem foghatja az Ember, hová lett

N n 3
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olly hirtelen a’ Méhetske. Germershaufm  
' Uram azt írja , hogy nem eg'yfzer ütött 
illyen Varas-békát agyon, és torkából 20. 
’s több döglött Méhek fir rdúltak-ki. VeíTe- 
fel már a5 Gazda ha tsak 20. illyen Béka 
jonn-is eg’y Méhesbe minden harmad nap 
Íeg-feílyebb eg’yfzer, Méhet vadáfzni: men
nyi híjjá esik tsak eg’y Efztendóben-is a’ 
Kopünek. Ez okra nézve fzükséges még

7. A5 Méhesnek elejét minden féle Bo
kroktól, és Dudváktól, a’ mellekben a* 
Leveli, és Varas - béka, ’s a’ Gyík Méhet 
fogdosni lappanganak, jó darabon meg-tifz- 
títani; és hogy orr femmi fü fém téremhes- 
sék: a’ földet fejér Homokkal meg-hordani. 
Ennek a’ föveny - terítésnek még az a’ hafz- 
na-is van , hogy a’ Méhéfz könnyen elzre- 
veheti, mikor az Anya-méh a’ KÖpübŐl ki
megy, és azt-is, hogy ez, vagy amaz vi
gyázatlanság miatt nem hevernek-e a5 Köpd 
körül döglött Méhek.

566 VIII. R. A’ M éh5 T a r i .

§. 250.

III.

Az tagadhatatlan , hogy eg yik fâ ta 
Méh munkáfabb, és tenyéfzcbba’ másiknál. 
Az-is bizonyos, hogy a* vevésben fok hibák 
eshetnek. Mellyre nézve annak a’ Gazdának, 
a’ ki mára’ V éhest meg-építvén, Rajt akar 
venni: ezenn Kalmári ízemefségeker java- 
íoljuk.
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1. Soha kÖzel-helyról Rajt ne vásárol- 
jék: mert a’ Méhek eg’y órai-járó főidről - 
is viílza-mennek régi helyekre, és a7 Kopüt 
tsak - nem ürefsen hagyják.

2. Ha ollyan helyre vásárol Rajt , a* 
hol a’ Méh-tartás majd minden Szomfzéd- 
bán találtatik: eg’y két Köpüvel el lem kezd
je a’ Méhéfzséget: mert a’ tapafzralás azr bi
zonyítja, hogy a’ fzomfzéd Méhek mindég 
a’ nyakára járnak lopni az illyen kitsíny 
Társaságnak. Es az egéíz Vidéken , a’ melly 
Gazdának le g -rakottabb Méhefíe van: leg
több Mézze~is van ; de nem a’ fzámos Mé
hek’ fzorgalmatofságából; hanem a’ lopásból.

3. Soha ollyan Rajt nem kell venni, 
a’ melly tsak moll vert-ki. Mert nem es- 
méreni ha jó fajta-e, vagy nem. Nem tudonr 
ha ollyan munkás-e, hogy még az idénn 
elegendőt hordhafsék. Nem tudom ha 
van-e Anyja? és ha van, nem hibás e az?

4. A’ Régi-rajok leg-bátorságofabbak , 
és Vételek OfFzel, vagy TavafTzal leg-jobb : 
mert ekkor jobban ki-nézhetem a’ Kopüm k 
fekvését, gazdag é ,  vagy ízegény. Tavafz- 
fzal még bizonyofabb lehetek, mint Ofz- 
fzel-is a’ Méhnek fajtájáról, meg-látván mind 
a’ maradt Mézet, mind a’ Fajtának tar- 
tófságát.

5. Ha tele Kopüt vefzek, ezeket v’s- 
gálom-mcg. Nehéz-e az. Tífztae ? és fok é ’ 
benne a’ Méh? A’ próbált Gazda tsak az 
emelítésbol-is meg-tudja, mellyik a’ jó Ko- 
pü. Né mellyek ezt tsak abból tudják meg-

N n 4
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ítélni, ha belé nézhetnek. A’ mellyet, nem 
tudom rnitsoda babonából , nem minden 
Gazdák engednek-meg a’ Vevőnek. Illyén
kor hát vagy fontra vetem az egéfz Köpür , 
vagy tsak meg-kongatom annak az óldalát, 
és a’ fülemet oda-tartom. Ha a’ kongatás 
után hollzas, és erős ’sibongáíl hallok: tud
hatom hogy a* Méhek fzámofan vágynak. 
A’ Fonrra-vetés keiképpen eshetik-meg: A’ 
gazdag Kopíi körül - belől 40. fontot fzo- 
kott mind öfzve nyomni. Innen a’ Köpünek 
nehézségét ki-vonom, és a’ Maradékból a’ 
a’ Méznek, és Ra nak nehézségét-is meg
ítélhetem. A’ fijatal Raj elég ha 30—35. fon
tos A’ Rajnak ide ségér a’ Sejtnek fzíne 
meg-mutatja. A’ 45- fontos régi, és 35. fí- 
jatal kÖzzíil, jobb mindenkor az utolsót vá- 
lafztani: mert ebből a’ fajtának fzorgalma- 
tos vólra-is meg-etfzik. Ha a’ pufzra Rajt 
akarom meg-mé.ni így tsekkfzem. Az üres 
Kopüker rendre meg-fonrolom, és minde- 
niknek nehézségéig az oldalára fel jegyzem. 
Mikor már a’ Raj benne van: mindenedül 
fontra-tefzem, és meg-tudom , hány fonta’ 
Raj-is. ,Ha még azt-is meg akarnám tudni, 
hány ezer fejekből áll ez a’ meg-mérett Raj: 
így bánok vele; hogy valami Ily Latra meg
vizezett Méheket mind addig rakok ; míg 
azok a’ Latot le-nem húzzák. Ekkor az egy 
látót meg-fzámlálom , hány fej, és így tsi- 
nálok Szánvfzert. ( proportio) Egy Latban 
ennyi fzámú Méh van : tehát ennyi latban, a’ 
mennyit az egéfz Raj az elébb nyomott, háry

$68 Vili. R- A’ M éh’ T a r t .
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tzer van. A’ meg-lotsolt Méhetskék megint 
mind meg - elevenednek a’ Napfényen, és 
így  femmi kárt fém tefzek.

A’ M é h e s e k r ő l . 5 6 9

§. 251.

IV .

A’ mikor a’ pompás Méheftk közön- 
ségefek kezdettek lenni : ugyan akkor a1 
mefterséges Kopük-is fel-jöttek. Némellyek 
fekvő, vagy fen-álló fenyő ládákat tsinál- 
tak. Máfok pedig még fijókokat - is bo- 
tsátották alájok , a’ mellyeket ki * húz
ni , vagy bé - tolni mindenkor könnyen 
lehet e. Vágynak okoskodáfok, a* mellyek 
az i iy mefterséges Köpüket javafolják. De 
a’ \apafztalás ellen, én előttem ugyan fem- 
mh fém érnek, akar mennyit ígérnek - is. 
K i m  Uram elöl-adja a’ mefterséges Kopük- 
nek hifznait. És a’ már fellyebb §. 233. dí- 
tsért Spit^ner Ur ezeket a* hafznokat, az 
eg’yügyu KÖpűkkel könnyebben el-érhetok- 
nek lenni nyomofan meg-mutogatja. A* kik 
kárjokon nem akarnak tanulni : meg-olvas- 
gathatják a’ nevezett írókat. Mi tsak az egy- 
gyügyüségét javafolván a’ Köpuknek míné- 
müségére nézve, e’ koveikezendoket jegyez- 
tetjük-meg.

1. Mindenütt, a’ hol a’ Gazdák a’ Méh- 
tartást hafzonnal folytatják, fenn-álló Kosa
rakkal élnek. A’ veílzőből fonott Kasok na*
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gyök , és a’ tapafz-is rajtok nieg-hasadoz- 
van, a’ Méheknek idő- vefzteség. A’ Fa-kö- 
pük nehezek, és a’ mint már meg-jegyzet- 
tem, Lepke-féízkek.

2. A’ Szalma kötélből Öfzve fűzött Ka- 
fokát magok a’ Méhek felette fzeretik. Ha
marább, és jobban rajzanak bennek, mint 
akarmi más -félében. Ha a’ fzükség kívánja: 
könnyen lehet Őket alól-tett Szalma-karikák
kal nagyítani. Eg’yfzerre meg-lehet benne 
a’ Rajnak egéfz fekvését nézni, és ha úgy 
kívántatik, eg yfzerre fegíteni. Kevésben ke
rülnek. 50 — 00. Efztendeig-is el-rartanak , 
és ollyan könnyek, hogy mindenüvé lehet 
alkalmaztatni, másává vinni, vagy Rajt fog
ni beléjek ’s a’ t.

3. A’ Méh-kofarak kozépfzerü nagysá
gúak. Ha hibázunk fonásokban, inkább ki- 
tsínyt, mint nagyot tsináljunk: mert 1. A7 
nagy Kapukról a’ Rajok gyakorta el-retten- 
nek, és azokat oda hagyják. 2. A’ Méhek 
nehezen rajzanak bennek ; tudván előre , 
hogy nagy Épülethez fok Tseléd kelletik. 
3. Inkább azon igyekeznek, hogy Lakoto
kat fzaporítsanak, mint Mézet gyűjtsenek, 
A’ honnan a’ következik , hogy meg-népe- 
fednek, és ŐíTzel, a’ mikor a’ Mézelésnek 
ideje volna, eledel a’ Mezőkön nem talál
tatván , éhhel fognak el-ve'zni. 4. A’ nagy 
Köpüket ritkán toltik-meg így pedig a’ nas;y 
ürefség hideget okoz , a’ mellyben a’ Mé
hek rendre döglenek. 5. Leg-nagyobb kár 
az, hogy a’ Tolvajok könnyen balé v e h e t i k

Vili. R. T ’ M éh’ T a r t .
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A’ M é h e s e k r ő l .

magokat, és a’ távol dolgozó Méhek Őket 
efzre nem vehetik.

4. Rendfzerint elég a’ magafságát két 
lábnyira , és a’ fzélefségét más-félre hagyni. 
Formájokra nézve jobbak a’ tsútsofsak, mint 
a’ tsonkák, a’ mitsodások a1 Fa kopuk fzok- 
tak lenni: mert az Eső rólok egyízeriben 
le-fut; és a’ Méhek-is a’ Sejt-táblákat min
denüvé ragafztják ; a’ Tsonkákban pedig 
elég ha a1 fél-fenékrol két három rend táb
lák függefztetnek-fel.

5. Minden Szalma - Kosárhoz kél fzal- 
ma-karika kéfzíttetik. A’ mellyek egymás
után a’ Kosár alá tétetnek, ha a’ dolgozó 
Méheknek nagyobb tágafságra vagyon ízük- 
ségek. Hogy ezek a’ fzalma karikák el ne 
tsúíTzanak ar Kosártól: valami drót horgocs
kákkal, a’ mellyeket a’ Tükör, és Oítábla 
tokokon láthatni , kapisoltatnak eg’yüvé. 
Hogy pedig a’ Kosár, és a1 Fenek-delzka 
közt fém mi ollyan hízak ne marad jék, a’ 
mellyeken’ az idegen Méhek, Darázsok , és 
Hangyák magokat bé - vehetnék: mind a* 
Méh kosárnak leg -álsó abrontsa, mind a* 
pótoló magános Karikáknak a* Defttka fe
lől való talpjok , pofztó - fzéllel b orítrat- 
nak-meg.

6. A’ Kosárnak nem lehet nagy ;a’ fzáj- 
ja fok okból. Rendfzerint eg’y tzól magas
ságra, és harmad-fél tzól fzélefségre fzo- 
kás azt hagyni, a1 Kosárnak kellő közepén, 
hogy a’ dolgozó Méhek annál hamarább 
meg - láthafsák, ha Tolvajok lopódnak-bé.
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Hogy pedig ay Köpíit az alább meg-nevezen
dő Szükségekhez képpest bé-leheisék zárni: 
úgy kelletik a’ lyuk’ kornyékét alkalmaztat
ni, hogy a’ mindjárt le-írandó ajtótskákat, 
akat fejűről függősen, akar kerefzrül, két 
rövid nyargalón bé tolhaísuk, vagy ki-húz- 
haísuk, mint a’ Gyermekek penna-tartó Ska* 
tulája fedele fzokott lenni. Ezen két ajtóts- 
kák minden Kopíire reá vágynak madzag
gal akafztva, hogy a’ mikor hafználni akar
juk : kéz alatt találtafsanak. Az eg’yik aj- 
tótskai ollyan apró lyukatskákkal van meg- 
furdálva, hogy azokon fe k i, fe bé, fem- 
mi Méhek nem járhatnak. Mindazáltal a’ 
fzükséges Szabad -levegő bé-fzolgálhat a’ 
ÍV1 éhekre. A’ másikon már nagyobb fúrások 
vágynak, úgy hogy a’ Méhetske k i, ’s be
mehet rajtok, de az Egér nem, lem a' Gyík, 
a’ melly a’ Kópüket fzereti meg-látogatni.

7. Leg jobb a’ KÖpíiket mind egyenlő 
mértékre kéfzíttetni, és mindnyájoknategy 
alól-ny újtott fzál - defzkából közönséges fe
neket rsinálni; hogy eg’y fel emeléílel, akar 
mellyiket meg-lehessék belóriil nézegetni.

§. 216.

V .

Nem elég az, hogy a’ Méhefl a’ le-írt 
módon tsak el-kéfzítsük: hanem fzorgalma- 
tofan-is gondját kelletik annak vifelni. Kü- 
lömben nem felel-meg annak a’ végnek, a’

5 7 2  V i l i .  R .  A ’  M é h 9 T a r t .
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nui ly re állítottuk. Az a* Gondvifelés rövi
deden* ezekből áll.

1. A* Méhesben igen nagy Szükség 
van egy gondos , és értelmes Méhélzre. 
Nem elég a* Méhéfzségböl tsak annyit tud
ni, hogy a’ Méhéfz pipára gyűjtsék, és a* 
Kopük között j-árjék. Esmérni kell itt a* 
Munkás méheket, a’ Heréket, az Anya-mé- 
het, és kivált a* Tolvajokat. Tudni kell 
mellyek a’ Munkás-niéhek, Herék, és Anya
méh pintzétskék. Érteni kell mellyekhen 
van tojás, vagy már Hernyó, vagy az ifjú 
Anya-méh hol tartatik fogva, és nem ural
kodik-e valami Járvány - nyavalya a* Ko- 
puben.

2. A’ Méhek körül való tifztogatásnak 
fzüneti ne legyék: mert ez mind a* Méz- 
fzüretet gazdagítja , mind a’ Méhek* egés
zségeket elö-mozdítja.

3. A’ Méhesben mind azok a’ Szerfzá- 
mok , és fzerek kéfzen, és jó karban le
gyenek , a’ mellyek a* Méhéfzséghez tar
toznak.

4. Még az üres Köpükre - is vigyázni 
kelletik: mert ha azokat Kutya, és Mats- 
ka, és az Egerek belöl meg - huggyozzák : 
a’ Méhek benne tellyességgel n>eg - nem
maradnak.

5. Ha a’ Méheshez közel, tsergedezö 
íifzta Patakotska nem találtatik: eg*y két 
Edénykébe minden nap friss vizet tölteni, 
a* Méhéfz el - ne - mulafía. Vizes - edényeket 
tartani a* Méhesben még akkor is jó, ha

A ’ M é h e s e k r ő l . 5 7 3
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hozzá közel, nagyFolyó-víz vagyon: mert 
ebben fok víz vivő Méhek bé-tulnak Efz- 
tendor-áiral. A z  Edényeknek alacsonyoknak 
kelletik lenni: mert másként ebben-is hajó- 
toréíl ízeny vednek* A’ mellyet jól - tudván 
íok Mébéfzek,az Edénybe, a’vízből ki-álló 
Kövftseket hánynak, a’ mellyekre a’ Mé
hecskékle -fzállhaífanak. Máíok pedig fo
káig áztatott deízka táblárskákat raknak-le, 
a’ mellyek a* víz fzínén libegvén , a’ Mé- 
heknek Merítő gyanánt fzolgáinak.

6. A’ Méhéízek eg’y Edényben ganaj 
levet-is fzoktak a7 Méhesben tartani. A’ 
melly valósággal jó  Szokás : mert a’ Méhek 
e zt a ’ nedvességet igen fzeretik, és fel - is 
kereíik* Hogy ízeretik: meg-tetfzik abból , 
hogy a’ Mufzkák az ErdeFMéheket rothadt, 
és büdös vizeüertel fzö k tá k  meg-fogni.

7. A’ Tapafztalás azt mutatja, hogy a’ 
Méhekkel való Vándorlás igen hafznos-is, 
fzükséges-is: mert annál több eledel látta- 
tik-is valamelly Vidéken teremni: még lém 
elegendő arra, hogy ay Méhek úgy mézel
jenek, hogy a’ Gazdának is valamelly réíz 
jussék abból. Germershaufen Uram eg’y11̂ " 
hány nevezetes példákkal mutogatja azt, 
hogy a’ KÖpüket eg’y helyről más helyre, 
a’ hol bov Eledel taíáltatik, áhal-vinni igen 
hafznos Gazdaság. SÖt maga felől - is azt 
mondja, hogy a’ melly KÖpüket otthon 
hagyott: mindenkor fzegényebbek voltak 
azoknál, a* mellyek Legelőről Legelőre vi
tettek. De el-is lehet könnyén hinni: mert
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A’ Mé h e s e k b ő l 575
inem mindenütt, sőt lehot mondani, igen 
ritka helyen van az a7 Szerentse, hogy a’ 
Méhek ottan mind TavaíTzal , mind Ö^zel 
Eledelt találjanak. A’ Méhéfznek tudni kell, 
hol lehet TavaíTzal a5 Méheket legeltetni. A’ 
Somfa, mindenféle Fűzfák, Rakorja*fa, Gyü
mölcs fák, Tavafzi-virágok ’s a’ t. igen ide* 
jén való Eledelt adnak a’ Méheknek. E’ nél
kül kevés hafzon van abban az Elztendobén a’ 
Méh-tattásból. Ugyan-is TavaíTzal fzorgal- 
maroskodnak a’ Méhek a’ Raj - fzaporírás
felöl; és ha Eledelt bőven nem látnak: nem' *r> • ■*igen tenyéfznek. OfTzel ismét ez a’ baj for
dul elöl , és ha a’ Méhek illyenkor meg- 
fzükülnek: bizonyofan nem a’ hideg, ha
nem az Éhség miatt vefznek-el. Mert egéfz 
Nyáron néha September végéig-is egyebet 
nem tsínálnak , hanem tenyéfznek. Más az , 
hogy a7 mit Nyárban gyűjtenek: többnyire 
akkor el-is fogyafztják. Es így a’ Télre való 
Méz*gyűjtést későre hadgyják. Már ha ek
kor Eledel nints közel, vagy a’ K’ópüt il- 
lyen jó helyre által-vinni el-mulatjuk: ma
gunk vagyunk az okai az éhhel-halásnak. A 7 
Kruppa, vagy Pohánka terméfzer ízerint is 
késő virágzik: de ha vetésévelnem íijetünk, 
a’ Méhek még Oótoberben-is találnak rajtok 
eledelt. Hlyen késő virágzik a’ Bába-íre fű- 
is. (Erica) A’ hol e’ terem: a’ Köpüket 
oda vinni igen nagy okofság.

8. A’ KÖpűkkel való Vandorláft így 
gyakorolják a’ gondos Méhéfzek. Mikor 
az Eledel a’ Méhes kornyékeim fogyarko-
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z ik : a’ Méhéfzek többenn-is ki válafzt ják 
a' tsendes és híves Ejtfzakát, ay Köpük’ 
el vitelére. KésÖ-cítve a* Köpü fzájjánál fe- 
regelo méheket, Viz-lotsoló feprÖtskével 
(a ? meliyet ok esőnek gondolnak ) a> Kö- 
pükbe bé-hajtják, és azoknak a* fzájjokat, 
a’ fellyebb javoíolt sűrűbb lyukú ajtótskák- 
kal bé zárják, hogy a’ ‘Méhek ki-nejöheise- 
nek; de meg-fe fúljanak ay Levegő meg- 
rekedéfe miatt. E* meg-lévén’ a’ Köpu fel
emeltetik , és feneke ponyvával jól bé-kot- 
tetik , hogy eg’y bogár-is el ne repüljék. 
Az ekként rendre bé körözott Kopük fej
jel alá-fordítva, a* Szalmával puhított Sze
kérre fel hányattatnak. Igen jó ha a1 pony
vák ritka fzovésüek, hogy a’ Levegő raj
fok ki-’s bémehefsék. A 'S p in n e r  Uram ok- 
tatáfa fzerint ezeknek a’ ponyváknak külö
nösen kell mind fzovettetni, mind el-ke- 
fzíttetni. A’ ponyvák négy fzögeleteinn, 
valami hegyes petzketskék függenek, ay 
mellyeknél fogva, a’ tekerítés által a’ KÖ- 
pükre reá-fzoríttathatnak. Hlyen kéfzülettel 
3—4. Mért-fóldnyire-is el-vitetnek a’ Mé
hek. Az Utazás rendfzerint tsak Éjjel fzo- 
kott lenni, akkor-is tsendesen , hogy a* 
rázás kárt ne-tegyék. Nappal fok jó helve- 
kenn meg-allának, és a’ Köpüket-ís a’ vé
lek vitt Defzkára tsendesen le állongarják , 
és a1 Méheket Eledelt keresni ki - erefz- 
tik. ’s a’ t.

A’ Méhefek - gondja - vifeléfek közzé 
tartozik még üt&járá és főképpen a’ Raj

nak
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pák bé fogáfa, és a’ Méheknek ki-telelteté-

Íek. A ’ mellyekrÖl a’ két következő Sza- 
afaokban fogunk külonofen fzóllani.

A’ R a j o k r ó l * 5 7 7

IV. S Z A K A S Z .

A 9 Raj  okról.

§• 25 á-

Jl jLA ai EfztendÖ jó : rendfzerint min
den Köpii-Méh valamelly újj Rajt fzokott 
magából erefzteni, illyen két meg-jegyzésre 
hiéitö Kórnyül-álláfok alatt. í) Ha vala- 
yneíly Kopűben a’ Lakoiok annyira meg- 
fokasodtak , hbgy a' helynek fzük-vólta 
miatt , a’ különiben* heverni nem izokott 
Méheknek eg’y réfzé (hogy a’ Dolgozók
nak akadállyjára ne legyék) hivalkodni, és 
átsorgahi kénteleh. .2 .) Ha aT Köpüben an
nyi Gyűjtemény taláíratik, hbgy abból az 
fel - menendő fjaral Polgárok úgy megra
kodhatnak, hogy abból az újj Tárfaságnak 
fundamentomát meg - vethetik. Ezenn két 
Kornyül-állás nélkül hafpÖntalan várakozik 
a* Mehéíz az ujj Raj ütáhn.

Minthogy ä* Raj’ Anya nélkül foha 
ki-riem ipdúl : az el-menetel előtt 3—4. nap
pal magát a’ régi Anya-méhez hatolja; (a* 
mellyec barnás fárga fzínéböl meg-lehet,

O ©
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a’ világos-sárga fijatal Anyától külömböz* 
retni.) Mézzel jól-Jakik, és mint a’ Kato
nák a’ Dob-Izóra, a’ Köpübol ki-rohan, 
újj Szálláíl keresvén magának.

Vallyon a’ fijatal Fajzat megyen-e ekkor 
ki a’ Köpübol, vagy az Öreg méh? nem 
merném meg-határozni: mert benne ta-
pafztaláíom nintsen. Vágynak fok Méhé
szek, a’ kik azt bizonyítják, hogy az öreg 
Anya-méhvel az Öreg méhek mennek eL 
Az Okoskodás ennek a’ Vélekedésnek látta
tik kedvezni. Ugyan-is illendőbb, hogy az 
erőtelep, és probálatlan réfz maradjék a’ 
kéfz Örökségben, és a’ tanultabb kerefsék 
magának íijj fzálláít. Az igaz hogy ez jeles 
okoskodás. De ha a’ felíyebb meg-mcndott 
Feltételeket ( a’ mellyek alatt rajzik a’ 
Méh egyedül) meg-gondoljuk: azt mond
hatjuk, hogy itt tsak a’ megyen-el, a’ melly 
a’ ízorongást meg-unta. E’ pedig mind az 
Öreg, mind a’ fijatal Méhekkel eg’yará* t 
köz. És így hihető , hogy mind a’ két rend 
béliek közzül áll a’ Raj eggyüvé.

§. $5 4 ’

Ha vafamelly Öreg Kopü nem ra jzik : 
tsalhatatlan jele annak, hogy vagy a* Köpű 
igen nagy; vagy nints benne elegendő Gyűj
temény , a’ miből az el-menendo Raj meg
rakodhatna. Melly fzerint ha a’ Méhéfz az 
óreg-köpüt fzemefen meg visgá’lja : efzre*
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



veheti eg’yfzeriben, ha fog-e az rajzani,
V. gy nem ?

Itt azt kérdhetik a’ Méhéfzek. Mi an
nak az oka, hogy fokfzor a’ leg-jobb bíz- 
tendöben hints némelly Kopükben annyi 
M éz, hogy abból a5 Raj magának utra-va- 
lót vihetne - el ? Ezeknek T. M itterp a ch er  

Uram azt feleli.
1. Többnyire az oktalan, és helytelen 

időben efett Herélés, vagy Méz- ki-ízedés 
ennek a’ fogyatkozásnak Oka. Ugyan - is 
a’ ki a’ Méhekhez nem ért: fösvénységétől 
vezéreltetvén egyedül, annyira nug-heréii 
a’ Köpüket, hogy a’ Méheknek tsak alig  
marad valamitske-is. Innen a’ következik , 
hogy a Méhek eg’yfzerre két munkával 
terhelhetnek, t. i. Hogy Maradékot fzaporí- 
tsanak, és Eledelt is gyűjtsenek. Erre pe
dig egyfzerre elégt lenek. Ugyan ez a? 
Vefzeddem következik abból is; ha valaki 
alkalmatlan időben heréli-meg ki-telelt C é
heit , ha mindjárt igen kevefet velzen is ki 
a’ Kópűbol. A’ ki a’ Méneket kár nélkül 
akarja meg-herélni: azt még a’ Télnek vé
gezetével tselekedje, a’ mikor a’ Méhek 
még nem tojtak. Ha ellenben a’ Mehéfz a’ 
Méz-fziiretet Április közepére halafzrja: a’ 
Magzatoknak nagy réfzét a’ Sejttel eg’yütt 
ki-vágja. Es így a’ Méheket árván hagyja. 
Mellyen a’ Méhek meg-indúlván, űjjra Te- 
nyéfzéshez fogn«k, és a> Méz-gyüjtéfsel el
késnek. A’ melly így lévén, legjobbja’ 
Méfz Szürettel égy ügyben tselekedni. így

O Q Z
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nem esik femmi kár. A’ Mußkák , ’sLengye
lek , a’ kiknél a’ Méh-tartás igen haíznos ré- 
fze a’ Mezei-Gazdaságnak, sőt a’ Magya* 
rok-is, meg-határozott ízámú Köpüker hagy- 
nak-meg minden Efztendoben, és akkor-is 
mindenkor azokat, a’ mell}eket bizonyofan 
tudnak, hogy Gyűjteményiekkel tiizteisége- 
fen bé-é-rik Tavafzig. A’ többit pedig úgy 
nézik mint nyereséget, és biidösko-füitiel 
fe-Ölik.

s. Gyakran abban-is lehet a’ Nem-raj
zásnak okát keresni, hogy éppen akkor , 
mikor a’ Méhek rajzani akarnak, meg-esc- 
södik az id ő , és 7 — 8 uapig-is így tart. 
Melly miatt a’ várakozást meg-unvárí , n iíit- 
eg’y kétségbe esnek a’ ki-menetel felöl $ 
és az Anya-méhet, a’ mit eddig oíly fzorgtí* 
san ílrázsáltak, féfzkéböl ki-vonván , meg
ölik. Annyival inkább, ha még a’ Kopü-i$ 
nagy talál lenni, hogy abban kényjek fze- 
rint meg férhetnek.

Harmadik oka az i$ lebet, högy a’ 
Kopükigen kozeLvágynak egymáshoz. Körí
nyen, és gyakran megesik, hogy eg’)f * 
vagy más okból (minémüek a’ Szeles idő , 
Eső , és belső ftéfzre - fzakadás a’ több 
Anya-méhtk miatt) a’ Faj-ereíztés fokára 
mepyen. Az egymás Szomfzédjában Jévo 
Méhek foki íeb selnek a’ Köpű lzá?jánál * 
és egymáfsal meg barátkoznak. Innen egy
más Köpujéhe akadály nélkül járkálnak* 
és a’ mellv Réfznek a’ maga honyja (zoros, 
a1 fzomfzéd, talán tágafabb Köpüben meg

5*o V ili. ft. V’ M é h ’ T a r t  .
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telepedik. E z  nem igen nagy kár: mert a 
Raj tsak ugyan meg-marad a’ Gazdánál. Ká
ros azonban még-is; mert a’ tele Köpü nem 
igyekezik a’ Tenyéfzéfenn. Innen az a* Ta
núság , hogy a' KÖpuket nem kell fzoroíTan 
rakni egymáshoz.

4. Sokfzor onnan-is fzármazik a’ Nem» 
rajzás, hogy a’ Méhes kornyékén Tavafzfzal 
nem találtatván elegendő Eledel, a’ Mé
hek kétségbe esnek ? és nem igyekeznek 
«enyéfzni.

%  * 5S-

A’ Méhek rendfzerint Sz. János nap 
tállvban rajzanak. De előre is igen efzre-ve
heti a’ fzemes, és értelmes fvléhéfz, mel- 
}yik Köpü fog magából Rajt erefzteni, ab
ból, ha látja, hogy a’ Méhek minden egyéb 
dolgot félre - tévén , már Áprilisben vagy 
Májusban Heréket nevelnek. Mert a’ mint 
fellyebb meg-mondottuk, a’ Herék egyedül 
a’ végre tenyéfztetnek, hogy a5 Munkás-mé- 
hek fajzáíit fel-neveljék. ívdkpr hát a’ Mé
hek nevelő Dajkákról {horgaim atoskodnak : 
bizonyofan lehet tudni, hogy ott nevelni 
való Tsetsemök-is fognak következni. A* 
Here-fajzatok pintzéjét könnyen m eglehet, 
mint nagyobbakat a* többiektől külömboz- 
tetni. Az Hlyen Kopüket a’ Méhéfz meg- 
j<?gyezz£, és a’ Raj-botsátásra vigyázzák,

O  q 3
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§• 256.

A’ Rajok, négy  Rendre ofztatnak-el ko- 
zönségefen. Úgymint

I.

A z  Idején-való Raj. (Pnecox) Ez gya
kran már Áprilisben ? vagy Májusban ki ro
han a’ KopübÖl, és ugyan azért neveztetik 
Idején-való Rajnak: mért ay rendes Rajzás’ 
idejét meg-előzi. Ha az okát kereísiik ennek 
az idején-erefzrésnek : úgy találjuk hogy az 
ebből fzármazik : Tavaűzal az Anya - méh 
gyakran ki-megyen a’ Köpüböl,és vagya’ 
Gyík meg-efzi, vagy ha nem is: Öregsége, 
vagy egyéb fzerentaédenség miatt el - véfz. 
Ezt látván a’ VIéhek (minthogy már ilíyen- 
kor a’ Sejtek meg vágynak tojáfokkal tölt
ve) Királyi-palotákat építenek, és bennek 
egyfzerre két ’s három Anya-méhet-is ne
velnek. Ezek kikelvén, a’ közös Birodal
mat meg- nem - fzenyvédik. Mellyre nézve 
eg’yik réfznek a’ maga Anya méhével ha
ladék nélkül ki-kelletik a’Kopü? 6l takarodni. 
A ’ melly Méhéíz a’ Méhek zúgását esméri, 
nieg-tudhatja mellyik Köpü fog illyen Idején- 
való Rajt botsátani. Mert a’ Kópüben, a’ 
Rajzás előtt való napokban valami laíTú , 
de még-is a’ Leveli - béka fzavához nagyon 
közelítő tartós sípolás hallarik. A’ melly 
fzózat mentol inkább nevekedik: annál ha
marább fog a5 Raj-borsárás következni. Ha

5 ^ 2  V I I I .  R .  A ’ M é h ’ T a r t ,
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ez a’ Sípolás, még az első Raj után-is meg- 
nem fzünik: bizonyos hogy még több Anya
méhek vágynak a’ Köpúben, és hogy még- 
tobb Idején-való Rajt-is fog botsátani. 
Ez az Idején való Raj gyakran igen jó fzo- 
kott lenni: mertTavafztollógva egéíz Ofzig 
elég ideje van a’ Mézelésre.

§• 25 7.
11.

Máfodik rendbéü R aj, az Első-Raj 
{Examen principale). A ’ melly Szent János 
nap tállyban rohan-ki a’ KÖpübŐl. A’ Gaz
dák úgy tapafztalják , hogy az Első-Rajok 
közt mindenkor az a’ leg-jobb, a’ melly 
Szent János nap előtt 10 — 14- nappal 
erefztetett. Mentol tovább halad Szent Já
nosnál a’ Rajzás : annál kevefebbé lehet 
hozzá bízni: mert annál kevefebb mind az 
idei, mind az Eledel a’ Méz-gyűjtésre. Az 
ElsŐ-Raj igen fzámos népből Tzokott ál-o 
tani, és néhánykor 5-^10. fontot-is nyomni 
Mindenkor az Öregebb Anya-méh i’zokqtt 
vele útra indulni. A* vigyázó Méhéiz jó 
előre meg tudja, ha fog e valamelly Köpű 
Első-Rajt ereízreni, vagy nem* A’ Jel ez: 
Ha a’ Sejt Táblákban , a’ mellyenben rend- 
fzerint a’ Munkás-méhek féfzkei találtatnak, 
Anya-méh házak-is láttatnak. Ezek gazda
gok, és a’ JCöpünek tetejéhez közel ólda- 
laslag függenek. Ha a’ Sejtben i Ily én Makk 
forma Anya-méh házak vágynak: bizonyos 
lehet ü’ Méhéfz^ hogy erefzteni fogj ha

O o 4
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tsak valami Szerentsétlenség nem követke
zik, a> melly miatt a’ (Méhek ay Királyi Tse? 
tsemoket, a’ Kopii fenekére dögölve alá?, 
tafzítják.

A y Méhéfz Sz. János nap-tállyban, reg
geli 8-9. órától fogva, Dél*utánni 3-4. óráig 
minden nap talpon tartozik lenni, annyival? 
inkább, ha némelly KÖpükben a’ kÖzelébb 
mondott Jelenségeket tapafztalta. Mikor már 
a* Méhek 1. Eftve és Reggel a’ Köpü fzáj- 
jánát feregelnek: közel van a’ Rajzásnak 
ideje. 2. Ha eg’y nap , kivált a’ meleg Éjt- 
fzaka után, tellyes$éggel fém m i, vagy igen 
kevés fzámu bogarak láttatnak a’ RÖpübe 
ki ’s bé-járni (ha külömben az idő tsendes, 
és tifzta): jele annak hogy a* Raj még az 
nap’ ki-fog-veretni. 3. Ha eg’yik nap a’ 
tóobek után , ay Köpii körül fzokatlan fok- 
ságú Méhek ’sibonganak: közel van azEref?- 
té nek órája. 4. Ha már annyira megyen a5 
dolog , hogy a’ Méhek febefen ki-reppen- 
nek, és mint nyughata^lanok, meg mind? 
járt viíTza-nr4nm k : a’ Ra'zás egynéhány 
Szempillantálök alatt el-fog következni.

§. 258.

m .
A1 harmadik Rendre tartozó Raj> a% 

M á p ) d  R a j Ez ha jó akar lenni: leg*fel; 
lyebb 8—9* nap múlva fzokott az Első Raj 
után következni. Ha ennél fokkal tovább ké-

584  V I I I .  R .  A ’  M é h ’  T a r t .
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5*5

fik : rendfzerint éhhel fzokort Télben el
véteni. Erre netn méltó hogy a’ Qazda ásí- 
tozzék, és jobb az alább meg-mondandó 
módón bé - rekefzteni az öreg Kópíibe, 
mint ki engedni veretni. Igen helyes Köz- 
befzéd az a' Méhéfzek között: jqbb eg’y 
jj£lsÖ-Raj tíz Máfod-Rajnál.

A’ Máíod Rajnak némellykpr 5—6. ’s 
több Anyja-is teokott lenni. A’ mellyért - is 
jgen nehéz bé-fogni: mert annyi tsomoban 
telepedik - meg, a’ mennyi az Anya-méh. 
Némellykoraz a’ §zerent$étlenség-E követke
zik , hogy a’ Máíod - Raj nem egyízerre 
ver k i, hanem eg’ymás után, annyira hogy 
eg’y Öreg Köpüból 6 —7. tsiribin Rajok is 
rnennek-eL A’ mellyek minthogy rendíze- 
l*int kevés teámmal vágynak, eg'ymás után* 
éhhel el-döglenek, vagy a’ Köpüt elhagy
ván, mint Éhhel-halók, más Kópíihöz tsá- 
tolják magokat. Jele a’ Máíod -Raj erefz? 
tésnek éppen az, a’ mit §. 256. az idején? 
való Rajról mondottam.

Én magam 1785. láttam eg’y Uraság? 
T irztartóját, a’ ki két öreg Köpurój, egy  
Nyáron a* Sózás által, a’ mint mondotta 5 
8- Rajt ízaporírott. De a’ mellyek a’ kö
vetkezendő Télen mind az öreg Kopükkeí 
egy íitt éhhel el-doglóttek.Innen az a* Tanúság, 
hogy a’ nagy tenyéízés , ha tsak valaki 3—4. 
aprólékos Rajt-is öízve nem tud fogni, (a* 
mellyrol alább) a’ Gazdának nagyon károst 
mert nem tsak az, hogy a’ R a jo k -is  ki-dögle*- 
nek: de még az Anya - köpü - is íemmi- 
vé lefiz. J

A* R a j o k r ó l .
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§• 2 5 9 *

IV .

Az utolsó rendbéli, és leg-roílzabb 
Raj a’ R a jn a k -R a jja  (Examen Virgineum) 
Ez rendszerint igen nyomorult Szokott len
n i: mert késonn ver-ki, és a’ fijatal Raj 
ritkán van ollyan állapotban, hogy Számos 
Rajt ereszthessék: vagy ha ereSzt-is ; annak 
elegendő ú&i eleséget engedheSsék el-vinni. 
Ez okra nézve ezt-xs meg-kell a’ Méhéíznek 
a’ Rajzásban akadályoztatni, mint a1 MáSpd, 
Harmad, és Negyed-Rajokat javaSoltuk. így 
lehet pedig a’ Rajzait m e g - akadályoztatni. 
Meg-visgálom a’ Kópiákét, minekutánna az 
Eiso-ílaj belőlök el ment; és valahol Here- 
féfzkeket Iátok: azokat jó éles Kélsel ÖSz- 
ve-vagdalom, vagy leg -alább borítékjokat 
ki - hafogatom. Ezen a* Méhek megretten
nek , látván hogy a’ Rajt fel-nevelheto Daj
kák rakásra Ölettek. Mis nap a’ KÖpíiben 
nagy tsendefség következik, és a’ meg-ke- 
feredett Méhek a’ meg-Ölettetett Here’-taj- 
zatokn ik ki-hordásához Sognak. Míg ebben 
íoglaíatoskodnik: le-teSznek a Rajzásról, 
és az Anya-méhet, a’ mellyel útnak akar
tak indílni, m^g-oí'k. Így nem lévén mar 
fém Vezérjek , Sem dajkilkodo Heréjek , 
ben maratnak az Anya-kopdben, és Szor- 
galmatoSan mézelnek kóz haSzonra.

A’ kik a’ Ríjzáft úgy akarják meg-al- 
Ikam, hogy az Anyaméhnek bölcsőjét ront-

586 VIII. R. A’ M éh’ T a r t .
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A5 R a j o k r ó l . 5 $7
ják el; vigyázzanak hogy nagyobb kárt ne 
tegyenek: mert ezek a' Borsok rendsze
rint óldalaslag a’ Köpünek leg-felsobb ré- 
ízében íoktak lenni. Mellyre nézve a Sejt
táblák óizve-rontsoláfok nélkül nem kön
nyen lehet hozzájok térni.

§. 260.

Ezek után már a’ következik, hogy a? 
Méhéíznck a’ Raj’ bé fogásban valami utat
mucaíTunk. Erre nézve ezeket fzükség meg
tartani:

i. A’ MéhéSz a’ §. 257. elől-adott Raj- 
botsátás jelenségeit efzében-rartván , vígyáz- 
zék, és mihelyt a’ Raj meg-indúl : a’ Kópü 
fzájj ánál várja - meg az Anya-méhnek ki-jö
vetelét , a’ melly rcndfzerinr középben (és 
ritkán leg-útól) Szokott menni. Kapja-meg 
azt, és a’ más kezével tafzitsa-bé a’ Köpte 
feneke alá a’ már útnak állított potzókot, 
a1 melly a* Kopü allyjár fel-emelje ,  ̂hogy 
az el-menendő Raj eg’yfzerre rohanjék-ki. 
Ekkor hajítsa az Anya-méiiet a’ ízálló Raj 
után. Ez vagy tud fzállani, vagy nem. Ha 
tud -is, ha nem-is nem meífze fog menni; 
és a’ Raj mellé tsuportozik. Ha az Anya
méh ei-esett: a’ Köpüt reá kell borítani , 
és aV Kopü tetejére eg’y roffz Kalapnak, 
vagy Süvegnek a’ Sa:tját tenni. Ezt a’ Mé
hek akar minek gondolják lenni, mi nem 
tudhatjuk. Elég az hozzá, hogy a’ Raj 
erre a* süveg Karimájára eg’yfzerre le-fzáll^
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és az Anva-méhnek fzavát meg- hallván, 
alább-alább megyen, míg éppen a’hoz nem 
jut. H;* az Anya-méh el-vefzett a’ Raj vifz- 
íza-megyen a’ régi Köpübe, és vagy más
sal fpg ujjonnan útnak indúlni, vagy benn 
marad Örökre. A’ mikor a’ Köpüt, a’ fel? 
lyebb javafolt Szalma-karikákkal fziikséges 
nagyobbítani, hogy abban femmi fzorongás 
pe következzék.

5*8 V I I I .  R .  A ’  M é h ’  T a r * .

t. Ha a’ Raj magános, és alkalmatos 
helyen telepedett-meg : femmi baj {ints a' 
bé fpgáíTal. Tudják-is annak módját közön- 
ségefen’ a’ Méhéfzek, úgy hogy nékem an
nak le - befzéllésével nem fzükség múlatni, 
p e  ha tövis, vagy egyéb oliyas helyenn 
fzáll-meg, a* honnan bé-nem-lehet a’ Ko- 
pübe rázni: a’ közönséges mádat követni 
nem elegendő. A’ SeprÖ-taluval való Öfzve- 
fepré/t ki-nem-állhatják a1 Méhek. Még a* 
pufzta kézzel , vagy fa - Japátótskával való 
ég’yii/e- hajráit - is Könnyebben fzeny védik, 
mint azt. Ha a’ Méhéfz a’ Méhtkkeí esmé- 
retes : a* fzélíyel viló rakiskák között az 
Anya méher-is fel kereú az újójával. A’ mel- 
lyet meg -lelvén , bé-téfzi a’ Köpübe; és 
ezzel az egífz Méh-fogait - is el - végezte: 
mert a’ Rij az Anyától el nem marad- Sok- 
fzqr úgy ízáll-meg valahai a1 Raj, hogy 
minden rázás, vagy feprés nélkül-is bé-le- 
her azt eg’y tsom ócska Bárány-ürömmel a’ 
Köpübe hajtani: mert annak íz a g u  éppen 
nerq fzenyvedheti. Ugyan ezzel fzokás
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é k e t  rakásra vern i - i s ,  ha n a g y o n  e ú  
fzé lled tek *

3. A* B e-fo g á fla i fijetni fo h a  fém  k e l l ;  
h a n em  m e g -v á r n i, m íg  a’ Raj e g é fz le n  m e g -  
tsen d efed ik . Ha tö b b  A n ya-m éh  van a ’ R a j
jal e g ’y n é l : m íg  itt várak ozu n k  a’ m eg -tsen -  
d efed és  u tá n n ,  a’ M éh ek  Öfzve - b é k é ik 
n e k ,  és a’ fzü k ség te len  A n y á t e l-ig a z ítjá k , 
R ü lo m b e n  e g ’y  K ö p ü b e  ép p en  n em  tana- 
tso s  ő k e t  b e - f o g n i :  m ert b e lső  Z en eb o n a  
által fo g n a k  e l-v e fzn i.

4. A ’ M é h é fz m k  a’ M éh esb en  m in d en  
a’ R aj-fogásra  fzü k ség e s  E fz k ö z e in e k  k é fz e h  
k e lle t ik  lenni. I lly e n e k  a’ v é k o n y  g y a p jú  
k e f z t y ü ,  a’ m e lly en  a’ fú lán k  nem  k ö n n y e n  
m eg y e n  által. A ’ S z ú n y o g - h a l ló  v a g y  L ó- 
fzo r b ő l f z o v o t t ,  és K ávákra fefzírerr S ü vege  
a’ m e lly e t  ha a’ M éh éfz  fe jéb e  h ú z ; a’ r it-  
kás fzó v é fen  k e r e fz r u l ,  a’ M éh et-is lá t ja , ’s 
a’ rsíp éftő l-is b á torságos. K éfzen  k e ll  len n i 
a’ L a jto r já n a k , a’ m e lly e n  f d ~ le h e f s é k  a* 
R a jh o z  m áfzn i. A z  A b r o s z o k n a k ,  a’ K öpü*  
fen ek e in ek  b é-k oréfek re . Ű rö m n ek  az ö fz v e -  
k e r g e té s r e , és a’ S ü v e g ’ v a g y  K alap  SajÉ- 
jú n a k , a ’ R ajnak  m eg-ízállxtására ’s a’ t.

§. aáii

M in ek  e lő tte  ezt a’ S zak afz t b é -v é g e z n é n k : 
a’ M é h é fz e k n e k  e z e n  n e v e z e te s ,  és va lób an  
fz ü k sé g e s  K ér d é se ik e tfe jtjü k -m e g . 1. H a e g ’y -  
fzerre  töb b  Raj roh a n -k i a’ K ö p ü k b ö l:  m it  
k e ll  a’ M éh éfzn ek  tse lek ed n i > 2 . M ik ép p en

A* R a i o k R 6 i. £8$

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



lehet több erotelen Máfod-Rajokat úgymeg~ 
egyeztetni , hogy fok erőtlenből eg’y tö
kéletes Raj ltgyéle ? 3. Ha valamelly Anya- 
Köpű tele van, de korhely , és nem akar 
ereszteni magától : 1 het-e , és miképpen 
kell azt halehet, fcg-konnyebb módon Raj
zásra kénízei íteni ?

Valamint az egéfz Méhtartáfbn kerefz- 
tül az együgyüséget, és nem a’ meítersé- 
get javaíolruk: úgy ezen három Kérdéíek 
meg-fejtéséhen-is el-hallgatjuk mind azokat 
a’ ízámos Találmányokat, a' mellyeket az 
írók, és meftérséges Méhéízek, ez vagy 
ama’ végre dítsérnek; és tsak azt említjük- 
meg, a’ mi minden eg’yes Embertől, min
den Eróízak, és Kár* tétel néikul ki-telik. 
Ehhez képpeíl az

l

Kérdésre azt mondjuk: ÍJzek a1 több 
Rajok, vagy kiilón-ízakadva jönnek k i, vagy 
pedig már míg valahol meg-fzállanának, a9 
Levegőben öfzve-keveredtek. Ha külön tsa- 
patban jönnek tsak azt várja*meg a’ Mé- 
héfz , míg az első Tsapat valahol meg-álla- 
podik, és azt azonnal takarja-bé valami 
abroíTzal, hogy a’ másik utánna jövővel öíz- 
ve ne keveredjek. E’ nélkül bizonyofan ö íz
ve zavarodik mind a’ két Raj. A’ mikor már 
fenktnek fém javafoljuk, hogy azokat kü
lön-külön Kopübe igyekezzék bé-fogni. Jobb 
ha a9 Méhesben az illyen történetre nézve

59o VIII. R. A’ M é h ’ T a r t .
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Ä’ R a j o k r ó l . 591

va lam i nagyobb Kosár van kéfzen, vagy leg
alább valamellyik rendes Kosárhoz több 
Szalma-karikák vágynak, a’ mellytkkel azt 
nagyobbítani lehet. KülÖmben ennek a’Jegy
zésnek tsakakkor van helye, mikor két El
ső-Raj zavarodik eg’yüvé: mert a> Másod- 
rajokra nézve, azt még óhajtani, sót isele- 
kedni fzükséges, hogy több Rajok olvadja
nak eg’yüvé.

Ha pedig még a5 Levegőben Öfzve za
varodnak eg’y néhány Rajok eg’ymáíFal ( a’ 
melly mind annyifzor meg-tÖrténik a’ nagy 
Méhesekben, a’ mennyifzer a’ tartós Eső
zés , vagy Szél a5 Raj-erefztést fok ideig 
hátráltatatta eg’ymásután) : azt tselekedje a’ 
Méhéfz, hogy mihelyt ebből a* Raj-felleg- 
ből valahol eg’y KÖpüre-való meg-telepedik: 
azt fogja bé, és vigye bé-kötve jó rneífze , 
és hagyja ott. A’ még a’ Levegőben síbon
gó réfzek eg’ymásután , mind ugyan azon5 
eg’y helyen, t. í. az első már bé fogott Raj
nak helyén telepednek-meg, és veíek úgy 
lehet, sót kell bánni, 4’ mint a’ leg-elsővel 
történt, és így továb.

Eg’y nevezetes Méhes-gazda, niidonn 
eg’yfzer látná, hogy több öfzve-zavarodott 
Rajjai, mind eg’y magas gallyon telepedtek 
vólna-meg: kéntelenségbol mint eg’y Öt 
óráig várakozott a’ Méhek meg-tsendefedése 
után. És ekkor a’ Gallyat tsendefen le-füré- 
fzeltette, és a’ Gyepre Ie-tette mird Mé- 
heítől eg’yiitt. Továbbá öt üres Köpik a’ Ra-̂  
kás k&rul, potzókokkal a’ fold fzíntol fel*
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ferndt t hogy a’ Méhek aíprűl feLmehéthé- 
nek. Ez a’ HoíTzas várakozás azt tSeltkedte , 
hogy a’ Rajok Öt réfzre ofzlotrak* és a* 
faiikségtelen Anya méheket meg-ölték.

§ . 262,

1 Í

Á’ második Kérdésre ( a’ riielly ebbeíi 
állt miképpen lehet több erőtélen Másod- 
Rajokból eg’y tökéletes Rajt öízvt-állítani) > 
fok különböző vélekedések vágynak imítt- 
amótt az íróknál Felelet gyanánt Feljegyez
ve. Némellyek azt javasolják, hogy az erŐ- 
telen Rajnak fzaporítására valamelly jó Kő
imből, eg’y jó darab Méh-tojásokkal tellyeá 
Sejt-táblát Kellene ki-vágni, és azt az érote- 
len Köpübe ölly birodalommal álral-tenni $ 
h o g y  ezeket a’ Tojásokat az erötelen Raj ki
költi, és velek a’ Lakosok’ ízámár Öregbít 
teni fogja. Ez a’ mód éppen nem jó; sor általa 
a’ ió Köpü-is el-rom ik , ’s áz erőtlen fém 
fegítodik. Ugyan-ís a’ jó Köpüt meg-fofzroni 
a’ nevekedo Ifjúságtól. Az erotelent fém fe- 
gítem pedig: mert a’ kevés fejekből álló 
erőtlen Raj nem elegendő arra , fiögy rné- 
zeljék-is, és eg’y réfze,a’ Tojásokon üljék, 
hogv azokat ki-koltse így a’ takaratlan To
jások a’ híves, Éjjelek miatt rakásra zápúi
nak. Mások ŐíTzel töltenek két három Rajt 
is eg’yüvé, De ez-is ro flz  mód; mert így

§ 9 2  Vili. R. Ä* M é h ’ T a r í
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Csak az eméfztők’ fzáma fzaporodik, és a* 
Takarmány egyforma állapotban hagyatik.

Leg-johb tehát az erötelen Másod-rajo- 
kát még akkor mindjárt öízve-egyeztetni, 
mikor kevernek, és a’ Mezők a’ mézelésre 
elég virágosok. így lehet pedig meg ez az 
Eg’yeztetés : A’ Má?od-ra;okat ollyan Kosa
rakba fogom-bé külön külön, a’ mellyek- 
ben femmi kerefzrül való fa nintsen. EÍ-vá- 
rom eg’y kevelsé ? ha a’ bé-fogott Másod- 
raj dologhoz fogott-e, vagy a' Köpdból el- 
kéízül (a’ melly jele annak > hogy vele több 
Anya-méh van ^g’ynél). Ha látom hogy 
el-kéfzül: ü  Köpű1 fmekét bé-kotóm , és 
a? ízájját-is a’ sűrűbb lyukű ajtótskával bé- 
zárom. Eg’yfzersmind aJ Kópüket, a’ mel- 
lyekből eg yet akarok tsinálni, így bé-re- 
kefztve valami árnyékos helyre el-vifzem* 
ott fej el mind aü-tö;dítonl , és eflvig rnind- 
nyájokat így hagyom. Eftve a’ Kopűket mind 
lábra-állongatom, hogy á’ Méhek a’ tetejére 
fel-menjenck, és a’ lyukakat mind ki-nyi- 
togatom: mert ay Méhek éjtfzakára mindég 
meg-fzoktak tsendefedni.

Mikor már a’ Méhek mind eg’yik, mind 
a’ mádk Köpübe fel-mentek: eg y ollyan 
tágifságu lyukat ások a’ Köpíi mellett, a** 
melly a’ fzaporítandó Képűnek körületivel 
meg-eg’yez. E’ meg-lévén, erre a’ gödör
re rsendefen reá-tefzem azt a’ Köpűt, a’ 
mellybÖl az erötelen Rajt másba akarom ál* 
iái tenni. Meg-ütÖ ̂ a a’ fejét keményen , hogy 
az egéíz Raj egyfzerre alá esék a" Gödörbe»
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A’ mikor az üres Köpüt el kapom a’ gÖ~ 
dórról, és a’ másikat , ( a’ mellyiket t. k 
ízaporítani akarom ) a’ gödör* fzájjára állí
tom , és úgy hagyom. A* Méhek a gödör
ből mind fel takarodnak a’ felül tett Kopü- 
be 7 és fél óra alatt az abban való Rajjal 
betsületefen öfzve - barátkoznak. Ezen az 
úton egymásután 3-4* erőtelen Rajt is egy
nek tsinálhatok. A5 mellyet7 ha még a* Mé
zelésre idő van 7 foha ítm kell el-mulatni. 
E ültöt nedves rothadt-fával lehet tsinální, 
ha a’ fzükség kívánja.

§. 26$.

IIL

A1 harmadik Kérdés azt tartja : Lehet-e* 
vagy ha lehet; miképpen kell meíterséggel 
Rajt fzaporiráni ?

Ha valaki a’ javaslott eg'yiigyüséget kö
vetvén, Szalma-kofarakban tenyélzteti Mé- 
heit; nem-is lehet, nem is fzükség: mert 
ezekben, a* mint már meg*jegyzettűk, igen 
igen nagy fzerentsétlenség a z , és felette 
ritka, hogy a’ Méhek magoktól, és min
den erőltetés nélkül ne rajzanának. A’ rac- 
íterséges , és fijókos Kopüket pedig, mint
hogy a1 tapafztaiásból fok vefzodséggel, és 
alkalmatlansággal eg?yütt járni tudjuk : nem 
javaíoltek. Mellyre nézve a* velek eg’yedül 
kéíznheto mefie séges Raj-fzaporítást-is kéfz
akartya el-hali^a^uE .
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Ä ’ R A J G K R Ó L. 59S
A’ melly Gazdák a’ közönséges odvas 

Fa-köpükkel ^lnek, és valamellyik köz/ü- 
zülök korhelységből nem akarna ra zani: 
Doboláfsal próbálhatják bátran aztfzaporíiást. 
Ez így megyen véghez. A’ melly Kcpübol 
Rajt akarok ki-venni, bé-vifzem azt valami 
fzobába. Ha e’ nints: jó meífze el-viízern, 
valami faJ árnyékába. Valami gödrötskében 
le-állítom lábbal (elébb rothadt-fa fúíltel feí- 
kergetvén a’ Méheket ) hogy el ne dűlhes
sék. Eftve ofztán (mert ekkor rendfzerint ko- 
nyebben lehet a* Méhekkel bánni) av tele 
Röpüt fejjel alá fordítom, és a’ Méheket 
le felé fiiítcel-is kergetem , ha Önként nem 
akarnának alól maradni. Az üres Kopűt fe
lül tefzem. Es hogy a’ Méhek, a’ két Kopü 
közt maradni fzokott hízakon ki ne jöhes
senek : valami hoífzú Törülköző-kendövet 
által-kótom. Ekkor az alól-fekvo tele KopiE 
óldalát alórúl kezdvén két pátzikóval körül 
dobolom. Az Anya-méh a’ zörgést hallván * 
leg-elofzör. megyen által az üres Kopübe ,  
és a’ többi Méhek-is apródonként uránná. 
Ha hallom, hogy a’ felső Kopüben már 
erős, és fzámos a' zúgás: meg-fzünok do
bolni, és meg-is nézem, ha elég Méh mente 
már által ? Ha úgy van: ezt az új) Rajt 
leg-alább fél-órai járó földre küldöm eg’y- 
fzersmind, hogy viíTza ne jöjjek a’ régiKó- 
pübe: a’ mellyet az illyen erofzakos Rajzás 
urán, régi helyére a’ Méhesbe viííza-refzek. 
( Lásd a’ H aus V a ter in fy ft . Ordnung. Tom. 
V . és Spit\ner Cap. 7*
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Itt e’ kettőt jegyezz ük-meg. i. A* melly 
Kopiíi így tele van, és gazdag: ritka íze- 
rentsétlenség, hogy Rajt ne botsáfsék. 2. 
Ha a’ fzükség kívánja: a* Gazdának az il- 
lyen meíterséges Raj - tsipáláshoz - is hozzá 
kell nyúlni.

596 Vlir. R. AJ M éh’ T a r t .

V. S Z A K A S Z .
A* Méhek* TeleltetéséroL

§* 264*

M ÁR eg’ynéhányfzor m eg- mondottuk i 
hogy a’ Méh-tartás tsak azokon a’ helyeken 
hafznos a* Gazdának , a’ hol a’ Méhek Ta
vaidtól fogva, egéfz késő Ofzig Eledelt 
találnak magoknak. A* Bába-íré fü Septem- 
bértől fogva egéfz késő Novemberig virít* 
A’ virágja veres, és tellyes mézzel. A* hol 
e’ találtatik ne féljék a’ Gazda, hogy 
Méhei annyit ne gyűjtsenek, a’ mennyivel 
egéfz Télen bé-érik, sor Gytijteményjekból 
a’ Gazdának-is bizonyos réízt juttatnak. A* 
Lapájos-helyeken igen fzerentséfen pótólja 
ennek a* dítsért Fűnek fogyatkozását a’ Gaz
da a’ későn-vetett, és folytában virágzó Po
hánkával. A’ melly Búza földekről az Elet 
fel-vétetett: nagy hafzonnal vettetnek-bé ,  
nyomon Pohánkával. Ugyan-is, ha meg nem 
érik tó; a? magnak hijját S z a lm á já v a l, a*
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mellly a’ Szénával vetekedik, helyre üti; é£ví- 
rágjaiból a.} Méh-kosarakar Mézzel meg-tol- 
ti. É$ árnyékos leveles voltával a’ főidet 
úgy bé'fedezi, hogy az még nieg-javúl, nem 
hogy el-foványodna.

Azonban az egéfz fzorgalmatofságnafc 
a’ Gazdaságra nézve rsak az a1 vége, hogy 
Mézet fzedjünk valamikor akkor a’ Kopíik- 
bol. Ehhez képpeft a’ Gazda a’ Méz-fzüret- 
hez fog A’ Szüretnek ez a’ fundamentoma: 
hogy a’ Gardának jufsék belőle, a* M é- 
heknek-is Téli - eledelekre elegendő maradjak.

A ’ M é h e k ’ T e l e l t e t . 597

§. ^ 5 *

Minekutánna a> deres Éjjelek a* Méz
virágokat a’ Mezőkön le-forrózták: a’ Gaz
da a’ Kopüket rendre nézegeti. A’ magnak* 
valókat ki-válogatja, és a’ többit úgy nézi, 
mint egéfz Nyáron való fzorgalmatoskodá- 
sának édes GyiimÖltsét. A1 melly Gazda a’ 
Gazdaságnak folytatásában bizonyos rendet, 
fort, és fzámot fzokott tartani: azt a’ Méz- 
fzüretnek idején-is a’ magnak valóknak ki
válogatásában vigyázatlanságból, annyival-is 
inkább Fösvénységből által nem hágja. Eb
ben a’ dologban a’ mi gondolatunk ez.

1. A’ Magnak-való Méheknek minden 
EfztendÖben, ha rsak lehet, egyenlő fzám* 
mai kelletik lenni. Mert így mind a’ Jöve
delem bizonyofabb, mind a’ Gazdálkodás 
egyenlőbb.

P p £
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2. A’ Magnak valók leg inkább nehéz«* 
ségek’ mivoltára nézve válogattatok A’melly 
Köpíi 3 5 -^ 4 0 . fontnál valamivel kevefebb: 
magnak meg-hagyatik egéfzlen : mert így 
egéfz Télen nints femmi gond a’ Méhek’ 
táplálására. Kiilömben is igen bajos , és gya
kran vefzedelmes-is, a’ Méheknek abrako
lása. A’ Méhek a’ Méz’ fzagát meg-érzik, 
és tsak eg’y tseppet találjanak-is valamelly 
Kopü korul: annak neki esnek, és eg’y fzá- 
lig fel-prédálják.

3. A’ hol a’ Méh-tenyéfztetés jó  lábonn 
van: Magnak mindenkor az ideji gazdag 
Rajok hagyatnak-meg, és az öreg Kiipük , 
azokkal az Élhetetlenekkel eg’yürt, a’ mel- 
lyek magoknak tsak 25 — 28. font Mézet 
fém tudtak gyűjteni, biidös-ko fűíltel le ölet- 
tetnek.

§. 266 .

A’ Méhes-gazdák tapafztalása fzerint , 
minden Öt kozott van eg’y ollyan áldott Efz- 
te«do, hogy a’ Méhek már September’ kö
zepén úgy meg töltik Mézzel a’ Kosarakat, 
hogy az után tsak hevernek, és eméfztenek. 
Vagy ha illy idején nem-is : leg alább késő 
ÖíTzel olly gazdagok, hogy a’ Gazdának a? 
Magnak-valókból-is fzúkséges képpen ki 
kdl fzedni. Ehezképpeít a’ Gazdák azt kér
dezik.

t. Meg-lehet-e a’ tele Köpüket Nyár
ban , vagy az Őfz elején kártétel nélkül he
réink? *

g 9 §  V I I I .  R .  A ’  M é h 5 T a r t .
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2. Meg kell-e a’ Méheket Ölni, vagy 
pedig van valami mód, a’ rnelly által Őket 
Eledel nélkül-is ki lehet teleltetni? hogy így 
az egéiz Gyűjtemény a’ Gazda nyeresége 
! egyék ?

3. Ha a’ fzegény Méheket meg ÖldÖs- 
sük: mikor van arra alkalmatos id ő , hogy 
a’ gazdag, és Magnak-való Kopüket meg- 
heréljük?

A’ mi az 1. Kérdést illeti, azt mond
juk, hogy igen is meg lehet őket heréíni, 
ezek alatt a’ Feltételek alatt:

1. Ha a’ Méhek a’ Kosarak alá pótolá
sul tett Szalma-karikákat-is meg-tőltotték : 
azokat bátran ki-vehetem, sőt többet-is, ha 
értek hozzá.

2. Mindazáltal nagyon fösvénynek nem 
kell lenni. Hufzon-négy, hufzon-nyóltz fon
tot bárorságofan benn lehet hagyni: mert 
ennyit egéí'z Télen könnyen megeméfztenek 
a’ meg-hagyotr Méhek.

3. Jó éles, inkább keskeny, jnint fzé- 
le s , hoíízű nyelű Keit kell erre a’ végre 
fartani, hogy a’ Sejt-táblák egyenefen vá- 
gattaflanak. Külómben a’ Méneknek na
gyon n fzélt kelletik oízlani. E’ pedig nem 
jó ám : me<t a’ Tolvajok könnyen be-vehe- 
tík magokat a5 Kopíibe, és prédálhatnak

P p 4
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efzre-vehetetlenül. A’ metfzés mindenkor 
a’ fzélso táblákonn kezdődik ; és hogy a’ 
vágás annál jobb Kéz-ügyiben legyék: a’ 
Köput’, óldalt fzükség lefektetni.

4. Leg-jobb a’ Heréléshez eílve fogni, 
mikor a’ Méhek már le-nvugodtak, és ok  
lyan félre-helyenn, vagy valami Mulató-Ház
ban, hogy a’ Méznek fzagát megne érez
zék. M a s k̂ é p p e n bizonyofan prédára 
el fognak jönni. A’ meg-herélt Köpü virad- 
tig itt hagyatik, hogy a* Méhek, a’ mi el- 
tseppent, éjjel fel-ízedegethefsék.

5. Mindenek felett arra kell vigyázni,  
hogy mikor a’Mézet ki-vefzem: femmielne 
csepegjék > mert a’ Méheknek az a’ Ter- 
méfzerek , hogy a* hol tsak leg-kiíTebb 
Mézet találnak-is, azt ott nem hagyják. Erre 
nézve ha a* roífz Herélés által a’ Méz el- 
lotsolódik: a’ Szomfzédok eg’yfzeriben ott 
termének, azt fel fzedík, és tovább-tovább 
nyomozzák mind addig, mig a’ Kópüre 
reá nem akadnak. Ha a’ Köpü talpa nem 
egyenes, hogy a1 Defzkára nem fekfzik: 
a ’ hízakokonn bé-mennek, meg rakodnak, 
és a’ többieknek is hírt adnak §. 245- A* 
mellyek fok villongás utánn, a’ Kopübe 
bé-rontanak , és mindent takaró-fzálig fel
prédáinak. A’ fzegény Lakofok, mikor már 
az ellenségnek ellent nem álhatnak: magok- 
is neki-állanak a’ Méznek, meg töltik be
lőle íeg - alább utóljará hafokat, mint a*

V I I I .  R .  A ’  M é h ’ t a r t .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Jerusáíemi ’Sidók az arannyal bántak. így 
jól-lakva, a’ Bunyikokhoz tsatolván mago
kat , azokkal eg’y kereskedésre állanak, és 
a’ Köpüt üreíTen hagyják. Ezeket a} Tolva
jokat 4’ jó Méhéfz meg-esméri ezekből, i.) 
Fekete fzínüek. 2.) KülÖnófen zúgnak. 3.) 
A’ Kopiibe, mint a’ nyil, eg’yízerre bé- 
fzállanak. Ellenben az igaz Lakofok a’ 
Kópü’ fzá jában megszoktak pihenni. 4.) 
Igen idejénn’, vagy eftve, mikor már a’ 
más Méhek el-ültek, a’ Köpü körül te
keregnek 5 kerésvén a* réíl, a’ hol bé-lopód- 
haffanak.

6. Ha külomben el-lehet kerülni: min
denkor jobb a’ Méz-fzüretet TavaíTzal tsi- 
nálni; a’ mint a’ III. Kérdés alatt meg fog
juk mutatni.

, / , /

§. *67.

A’ Ií-dik Kérdésre nem annyira 
^dott afkalmatofságot , hogy a’ Méheket 
jóságokért meg-Ölni nagy Háládatlanság, 
mint az a’ nagy Fösvénység, melly fzerint 
2l Gazda , a’ leg - utolsó tsepp Mézet - is 
pénzzé kívánja tenni. Az igaz, hogy e’ 
nem-is volna bolondság, ha véghez lehetne 
vinni. Már jó ideje, miólta annak fel-talá- 
lasánn a’ Gazdák fejeket törik. Illyen talál
mány a’ Méhek el-altaráfa-is. A’ mellyet leg
elsőben a’ Celli Királyi Gazdálkodó-Tárfas

A ’ M é h e k ’ T e l e l t e t . 6oi
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6o 2 VIII. R. A ’ M éh’ T a r t .

ság’ Tudósításnak Tom. n .  első Tsomó 
bán, j9dg. 92. találunk olly véggel bé-ikrat~ 
va, kogy a* Gazdák vennék tóbbízöri pró* 
bára azt, a1 mit F e fip h d l Uram a’ maga 
Tapafztálásából, a’ Méheknek él-altatására 
r.'r've javafol. Nevezett F e flp h d l Uram , a1 
Méhek el-altatásának találója, ezt írja:

„ Az én Méhéízem 1776-ban, kér alá
való Képüket, a' meilyek Mézzei félig 
fém vólrak, a’ mindjárt elő adandó mód- 
fzerint eí-alratort. Azok a’ múlt Nyáronn 
ollyan den kafan’ tényétetek , hogy az eg yik 
pr, a} maiik pedig három Rajt botsárott. 
Es mind a’ két Kűpü Mézzel tele-maradott.

Az El - altatás így megyen véghez : 
Sr,.' Mihály Nap utánn, almikor a’ Méhek 
ki-járni meg-ízünnek , valami dombos, fza- 
ráz , és homokos helyenn ás az Ember 
eg'y ollyan mélly gödröt, a’ melly a’ Köpü 
hoíízaságánál eg’y lábbal méllyebb. Fenekét 
bé-reríri Szalmával. A’ Képűnek a? fzáj at 
bé'dugja, és a’ Szalmára lábbal le-állitja. 
Hogy pedig az , a’ mellé-menendö földtől 
rneg-ne rothadjék : korul-rakatik fzalmávaí. 
Ez után az egéfz Kopíi bé-takartarik föld
del, a’ melly jó ízoroflan meg rapoífatik 
hogy femmi Levegő bé-ne-mehefsek. Ha a* 
Kopíi fsak f  lig van : fzénával tele törnénk, 
hogy a’ nagy üreg hideg ne legyék a' 
Méhekre.
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Husvét tállyban , mikor a’ Levegő meg- 
melegfzik , tsendes és fzép Veröfényenn 
a* Köpü ki-áfatik, és helyére tétetik ; a’ hol 
a’ Gazda gyönyrüséggel Fogja bámulni, mi
képpen mozdúlnak-meg , két nap múlva 
meg-elevenedek, és ki* repülnek. ’s a’ t. a’ 
Méhek.

A’ mint minden látja , V e ß p h a l Uram 
azt mutatja ezen’ tapafztalásával-meg: *.) 
hogy a’ Méhek Télenn alvó állatok, mint 
a’ íürjek , Legyek, és némelly Egerek, a). 
Hogy így a’ Méheknek minden mézzeket. 
maga hafznára fordíthatja a’ Gazda.

A’ mi engemet illet, meg - vallom , 
hogy ámbár a’ Terméfzet-hiftoriájában nem 
egélzlen Jövevény vagyok ; mindazáltal 
ezt meg nem tudnám mutatni, hogy a* Mé
hek Télenn-alvó állatok. így pedig a’ má
sodik haUnos állitáshoz íints femmi bizodal
mám. A’ kik a’ Mezei-Gazdaságot a’ Ter- 
méfzet’ titkainak Keresgetésével eg’yüvé 
kötik : tegyenek próbát. Annyival inkább 
hogy V e ß p h a l Uram mind fzavaíban , mind 
tselekedetében., betsületes Embernek, és 
nagy Gazdának tapafztaltatott mindenkor.

§. 2 68.

Mi a’ Mézes Lengyelek’, és Mufzkák’ 
példáját követvén , azt javasoljuk, hogy a’ 
Gazdák mind azokat a’ Köpüket Öljék*le 9
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a’ meilyek magoknak elegendő mézet nem* 
gyűjtöttek: mert kiilomben azt a’ kevefet-is 
meg eméfztik, a’ minek hafznát vehetnék , 
’s magok, a’ Méhek-is éhhel el-doglenek. 
Ha valamelly Kopüben fzámos Lakofok 
vágynak, de a’ Takarmány kevés: ki-lehet 
teleltetni, a’ meg-Öletteknek mézzével. A’ 
moftoha Efztendőben, hogy a’ Gazda Mag 
nélkül nemaradjék, még jókor QíTzel el̂  
kezdhet a’ Méheknek kéfz mézet a’ Kö- 
pübe rakni. A’ Méhek ezt fel-fzedik, pin- 
tzékre rakják, és vele betsületefen ki-te- 
lelnek,

A’ melly Kopük pedig tele vágynak: va
lami igen tsendes, ízáraz híves, és Tétét hely
re bé^rakatnak. A’ Setétség , Tsendefség, 
és RidSeg azt tselekfzik, hogy a’ Méhek an
nál kevefebbet eméfztenek, és többet alufz- 
nak. Ezekre Tavaízig femmi gondja fints a* 
Gazdának. Sokfzor meg-történik mindazál- 
tál, hogy az idő moftohasága miatt, a* 
Kopük iireíTen maradnak. A’ mikor a’ 
Méh-tartás valósággal teher a’ Gazda nya
kán. Mind le-nem-Ölheti okét: mert Tava- 
fzal két annyi Költségbe kerül helyettek 
máfokat fzerzeni. Tehát ha tsak eg’ynéhá- 
nyat-is kéntelen ki - teleltetni. A’ Méznél 
nints jobb Eledel, a’ mellyel Őket kivehet
ne teleltetni. De fokfzor annyi fints , a* men
nyi a* telelretésre kívántatna. A’ ki Mézzel 
táplálgatja Méheit: vígyázzék hogy a’ hé
tért Méznek ízagával, vagy el-hullott tsepp'

6o4 VIII. R. A’ M é h - T a r t .
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jeivel a’ fzómfzédokat a’ KopübÖl ki-ne 
tsalja: mert így, ha a’ téli Méhes meleg: 
azok a* Méhek-is ki-jönnek tolvajlani, a’ 
mellyeknek elég Eledelek vagyon. Ha pe
dig hideg, a’ mellyet mi-is javafoltunk,: a5 
ki-tsalatott Méhek halálra tsigáztatnak.

A’ kiknek téli fetét MéhelTek nintsen: 
a’ H ó, és Napfény ellen őrizzék telelő Ko- 
püiket. Ha a’ Szél a’ KÖpíi fzájját hóval bé- 
hordja, a’ Méhek meg-fulnak. Ha pedig a’ 
tifzta Nap-fény a1 Kopübe bé-süt: azt gon
dolják Tavafz van, ki jönnek, és mind el- 
vefznek. A’ Nap-fénynek ki-rekefztésére a' 
Kopü-fzájjára, fél kerék formán’ meg-haj- 
tott Kártyát ízokás ragafztani. Ennek a’ 
Papirosnak a’ közepe fzéles , a’ mint a’ 
Köpü fzájját fedezi, és a’ két vége véko
nyabb* Karika formára azért hajtatik, hogy 
á’ Méhek, ha tetfzik, alól és felül ki-jöhef- 
fenek: de a’ Napfény bé-ne siithefsék.

A’ Mézet fzokták a* Gazdák kiilomb- 
külömbféle GyümÖltsökbŐl főzött sürü Lik- 
táriummal-is pótolni. Leg - egéfségefebbnek 
tapafztaltatott az ívott Vad-kÖrtvélybol fő
zött Szirup. Meg - melegítve fzokás azt a’ 
Kopübe bé-rakni (mint a’ Mézet-is) apró- 
dónként* az az, eg’yfzerretsak 3—4. napra 
Valót: mert kiilomben meg-favanyodik, és 
a’ Méhek nem efziL Én láttam hogy a’ sült 
Varjút, és Kappant úgy el-eméfztiK az il- 
lycn éhező Méhek Télben, és TavaíTzal „

A* M éhek ’ T e l e l t e t . 605
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6o6 VÍII. R. A’ M éh’ T art.

hogy annak tsak a’ tsomját hagyják. Láttam 
értelmes Méhes gazdáktól azt-is, kivált Ta- 
vaíTzal, hogy a’ bádjalzkodó Méhtket Es- 
sentziával, vagy jó édes aíTzu-fzólo borral 
lotsolták. Láttam Égett* borral - is. A’ Nád 
mézen igen jól ki-telelnének a’ Méhek. De 
ezzel táplálni Őket, nem volna Gazdaság. 
Eg’y nevezetes MéhéfzrÖl láttam azt-is a* 
Szépefségen’ , hogy mikor a’ Mézet olvafz- 
totta, vagy ki-fözte: annak tajtékos, és va- 
ftag pilléjét fazékra fzedte, és azt mondotta, 
hogy ezt a’ Méheknek fzokta ollyankor, 
kevés vízzel fel-melegítve adni, mikor a’ 
Mézzek meg-fogyatkozik.

§. *69.

A ’ III. K érd és azt tartja *. Mikor vaft 
airra leg - alkalmatofabb idő , hogy a’ te- 
nyéfzni hagyott KÖpüket meg heréljük ? So
kan az Őfzi időt erre leg-jobbnak tartják. 
De valósággal jobb azt Tavafzra hagyni. 
Ugyan-is 1. OlTzel nehéz meg-határozni, 
mennyivel érik-bé a’ Méhek, és hogy men
nyit lehet ki fzedni. 2. A’ Méz a’ Kopüben 
leg-jobban meg-marad, minden meg-romlás 
nélkül. 3. Nem lehet félni, hogy a’ Méhek 
többet fognak enni , ha ay Mézet mind 
benn-hagyuk Télre a} Kopüben: mert ha 
van takarékos Allata’ Világon’ : bizonyára 
az a’ Méh,
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A’ melly Gazda e’ fzerint a’ Méz-fzü- 
rctec Tavalzra hagyja Javásiáiunk utánn ; 
ne várakozzék a’ Ki-izedéíftl Aprilis’ köze
péig, a’ mint fokán’ tseiekeízntk, hanem 
mindjárt Március’ elején fog fék ahoz, mi
helyt eg’y két tifzta jo idő következik egy
más utánn, ha mindjárt a’ Méhek még ki
nem járnak-is. Mert ugyan-is

1. A’ Méhek, a’ Sejt - tábláknak alsó 
réfzeibe rakják egéfz Télenn a’ fzemetet, 
olly feltétellel, hogy mihelyt az idő nyílik, 
azt ki - hordják. Már ha a7 Gazda a’ méz 
ki-fzedéflel Április közepéig várakozik: leg
alábbis két Hétig hafzontalan dolgoztatta 
a’ Méheket, és jobb lett volna a’ Sejtet fze- 
metéstó! jó idején ki-venni, hogy az alatt 
inkább fej telhettek volna.

2. Az Anya-méh már Februáriusban el
kezd tojni ; és a’ munkás-méhek a’ Tojáfo- 
fokat el-rakják a’ pintzétskékbe. Leg-elsb- 
ben-is a’ leg felső pintzétskéket tölrik-meg, 
és úgy jönnek alább-alább ; úgy hogy már 
Aprilisben az alsó pimzékben is Tojáíok 
vágynak. Már ha a’ Gazda illyenkor fzedi- 
ki a’ mézet: látni való hogy a1 Rajnak leg
alább is felét, már ki-vefzi a' Sejttel eg'yütr. 
Hogy a’ Méhek ezt a’ kárt helyre-üssék: 
leg - alább - is három Hétig^nem hordanak

* hanem a’ Tojáfon ülnek. Es még-is a’ Ra 
ingyen fém IeíTz oilyan fzámos, mint lett 
volna, ha a’ Tojáfofc mind benn-maradhat*. 
tak volna.

A* Méhek’ T e l e l í e í . 607
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3. Ha a’ Mézet Mártius’ elején fzedi- 
ki a’ Gazda: a’ Kopüt a’ Tolvajoktól-is 
könnyebben meg-menti; minthogy még a* 
Méhek illyenkor kivel nem járnak.

Erre a’ Tavafzi Méz - ízületre nézve , 
még ez egyet fzúkségesnek látom utoljára 
meg-jegyzeni: Hogy a’ méz ki-ízedésnek
íoha tiízta Napfényt ne válaíTzék a' Gazda: 
mert a’ méz-fzag, és a’ fzép Napfény a* 
Szomfzédokat tolvajkodni, bizonyofan ki
fogja tsalni.

V É G E  A ’ M Á S O D I K  D A R A B N A K .

6o8 V I I I .  R .  A ’  M é h *t a r t .

MUTATÓ
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3. H a  a’ Mézet Mártius’ elején fzedi- 
ki a’ Gazda: a’ K o p ü t  a’ Tolvajoktól-is 
könnyebben meg-menti; minthogy m é g  a* 
M é h e k  illyenkor kivel n e m  járnak.

Erre a’ Tavafzi M é z  - ízületre nézve , 
m é g  ez egyet fzűkségesnek látom utoljára 
meg-jegyzeni: H o g y  a’ m é z  kiszedésnek
íoha tiízta Napfényt ne válaílzék a’ Gazda: 
mert a* méz-fzag, és a’ fzép Napfény a* 
Szomfzédokat tolvajkodni, bizonyofan ki
fogja tsalni.

V ége  A’ m á s o d i k  D a r a b n a k .

MUTATÓ
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Bor-tsinálás - - - - - -
Borjú. Két végre neveli a9 G?zda

Szopás nélkül*is fel-nevekedik 
Borjú-hús. Hogy lehet fzép fejérré isinálni 
Butéllia. Hogy kell a* fzájját bé-tsináni 

Jobb a* Horddnál - - -
Büdös-kő. Nem árt a* Bornak

$6$
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273
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Mítsoda rifzekbŐl áll - - ibid.
Szabáfok á* Bornak meg-fUítÖlísire 133

c .
Campániai-Bor, tulajdonsága - 79

Kifz/tile-módja - 109
Czedrus - fa - -  - - - 187
Cs^r tölgy. Plántáláfa módja - *. - 168
Csikó, A ’ Csikók neveléfe - 339

Mosoda fzínt fzeretnekaz Anglufok 340 
Mikor kell a’ Csikót a* telitől e l vá

lasztani - 342

Bánus-Ló. 'tigris tarka-iá találtatik «
D ir. Le-emífzti a’ Szőlő-faka dáfut 
Dió-fa nem terem a' veris után jobban 
D fznó-ói Annak minim'usige 
Dög. Erő te en orvosság van ellene 

Ragadó Nyavalya -*
DUhode's. J. gyzéitk a' Kutyák meg - dtlhö- 

desere -
Honnan jonn a* Kutyákra 
Praeserv3tiva a* Kutyák meg-dllhödéfe 

ellen - ibid.

Égeí-fa. Sebes Lánggal ig  »
* „ Levelei é’ Bolhát el-pufztítják
Égett - bor. Nintsen a’ múltban 

Ló-tejböl-is k ifz f  térik 
épületnek való fát mikor leg-jobb vágni - 
Élő' fa. Nyavalyáji a’ fáknak -
E r d ő ...................................... .........

Hogy kell az Erdőket meg-kímilni 
El-romlik a’ roílz vágás miatt
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Rend-tartás a5* Vágásban - - 19$
Csemetéket keil hagyni - - 205
Mitsoda Helyét keli Erdőknek vá- 

laíztani. - 205
Hogy kell alá a’ földet el-kéfzíteni 206
M ellyik fold leg-jobb Erdőnek -  2C7
Jegyzéfek az Erdők Vetésére - 209
Ideje az Erdő-Vetésnek -  - 210
Rajzolatok az Erdők Plántálására 215
Nevezetes Hafznai az Erdőknek - 247

E ssőzés, Ellensége a* Szőlő-töveknek - 65'
Meg-rotháfztja a’ Szemeket - 65

EíTentzia. Mitsoda - 105
Hogy m eg-ne-etzetefedjék - 106

Efzelény. Annak tulajdonsága - 6g
Etetés. Hányfzor kell a’ Marhát napjában 

étetni - - - 27$

F.
Fa, Ennek Nemei -

Soká és nagyra nő - 
Jelei a’ Hanyatlásnak 
Mikor lehet a* fákat tsonkázni - 
RéfZei a’ fának - 
M ellyik fa fog foka tartani 
Szerfzámok a* fák le-vágására 
Módja a' Le-vágásnak 
Nyavalyája aT le-vágott fának 
Meg-fzáraztáfá *
Miért hafadozik-meg -  
Jó a’ , fákat vízbe áztatni - 
A z  Anglufok kulönöfen fzárafztják 
Hajlóvá-is tsináíják - 
Orvosság a* nieg-rothadás ellen - 

Pa - ólat. Viaífzá lehet tsinálni 
F a-tetu . Igen kulönöfen tenyéfzik 
Fedés Kár a' Szőlőket fedéshez fzoktatni 
F é l - fzilaj -  ménes kUlÖmbözik a* Tatár M é

nestől ;
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Fény 8 ( F e jé r)  “ " - - , » 185
Veres fenyő - 186

Féreg, Miért Icpi-meg a' Szőlőt 70
Ferefctés. Igen egésséges a’ Marhának - 282
Fej és. Mikre kell a* fejesben vigyázni -  416
Fej us-Tehen. M ellyek a’ leg-jobb F ejős-T e

henek - - - -  - 397
Jegyzéfek a* Fejős-Tehenek Legel

tetésére - 405
Több Tejet ád, ha nyugfzik - 414
Háromfzor lehet napjában fejni - 415

Fijatalos. Ezzel való Bánás - 226
F og. Meg-mutatja hány efztendős a’ Lő  - 300

Más Jegyek erre a* Dologra -  30$
F o r g ó s z é l. Öfzve-töri az Erdőt -  - 190

Babona a’ forg<5 fzélről - - 19 t
Forrás Grádítsaí a* forrásnak - 87

Szemefsőgek a’ Forrás alkalmatofságával 92 
M  vel lehet a’ Forrást elő-mozdítani 97 
A ' Hempergetés fegíti azt 99
B zonyos jele a’ Forrásnak - 100
A ’ jő forrástól függ a* Bdrnak Jő- 

sága - 101— 116
Forrő Nyavalya. Miről esmérfzik-meg a* Ju

dokon - - -  - -  « - 498
Fúlánk. Ennek formája - 545

Orvofság a* méh*marás ellen » 546
Földelés. Miért fzlikség a’ fz'őlö't földelni 59 
Fiiz-fa. Idején virít -  i8 l

Borostyán füz-fa, pamutot terem - 182

Galagonya-fa -  - > - - -  ̂ jjq
Babona annak GyUmöltsérői -  17 £

Garbontzás-Deák. Mefe a’ Magyaroknál - 19*
Gefztenye-fa. (Vad) honnan került hozzánk i6±

Szelíd-Gefztenye fa Igen tartős a’ fája 17c 
Gyümöltsét hogy lehet Télben eL 

tartani - - - - -  ihfdL
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A* jd bánás fegíti a* Javítást 
A’ fzcpás Sarkalatja a’ Javításnak 
Terméfzet fzerínt a* Hideget ízei éti 

Barom-tartás. - - - -
Báff-likom. A’ bort jd-illatúvá tsinálja 
Berkenye - fa. Eros a’ faja -  
Bikk-fa. Miért veres a* fája -

Hogy kell Bikkest kéfzíteni 
Magrdl-is fzaporíttatik a’ B.kk-fa 

Bikk-makk. A* Sertést meg-h zlalja 
Olajat fzokás belőle Ütni 

Bor. Indítd okok a’ jd bor kéfzítésre
Miben kliíömbözik a' bor a’ muítól 
Le kell a’ Seprőről fzedni 
A* bUdöskő nem árt a’ Bornak - 
Afddja a* Bor fuílölésnek 
Jele az igen budöskoves Bornak 
A* könnyű Bor nem a’ Jeg-jcbb - 
ÖfzVe-vett-bor (Vínum concentratum) 
Mddja az Öfzve-vevésnek - 
Etzetes-bor -
Miért nyúldsodik-meg a* Bor 
Mddok hogy a' zavaros Bor meg- 

tifztúljék -
Hogy kell a’ Bort Bufcelliákra fzedni 
Meg-vefztegetik a’ Bort 
Édes Afztali Bort kéfziteni 

Bor-Ház. Annak hibája mi nálunk 
Bor-kŐ. Oka a* Savanyúságnak 
Bor - Prdba. M iből, és hogy kéfzül 
Bor-Seprő. Nem tefzi a* bort jdvá

Felelet a* Gazdák ellen-veíésére 
Borsdfzalma. A’ Juhoknak dítséretes 
Bor-tsinálás - - - - - -
Borjú. Két végre neveli a’ G?zda

Szopás nélkül-is fel-nevekedik *  ̂
Borjú-hús. Hogy lehet fzép fejérre* tsmálni 
Butéllia. Hogy kell a* fzájját fcé-tsináni 

Jobb a* Horddnál - - -
Büdös-kő. Nem árt a* Bornak
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273
249
J1X
182
171
221

ibid.
177
175
84
86

127
130
i33
154
155
138
139
140 
142

270

'43
*45149
'5 '
V7

103
150
X25
127
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Mitsoda réfzekből áll - - ibid.
Szabáfok 3l Bornak meg-fUítÖlésére 133

Cs^r tölgy. Plántáláfa módja - *. - 168
CSikd. A ’ Cs;kók neveléfe - * 339

Mosoda fzí'nt fzeretnekaz Anglufok 340 
Mikor kell a? Csikót a’ telitől el vá-

Dánus-Ló. 'tigris tarka iá találtatik « • 298
Der. Le-eméfzti a’ Szőlő- fakadáfut - 66
D ió-ti nem terem a' verés után jobban - 179
D frnó-ói Annak rninémüsége - - 526
Dögs. Erő te en orvosság van ellene -  287

Ragadó Nyavalya -* 288
DUhÖdés. J g y z é lt k  a’ Kutyák meg - dtlhö- 

désére -
Honnan jönn a* Kutyákra 
Praeservitiva a* Kutyák meg-dllhödéfe

Égef-fa. Sebes Lánggal ég » - - 167
«*- 1 '  1 Tk t i  j ; « ' /I X A

épületnek való fát mikor leg-jobb vágni - 230
Élő fa. Nyavalyáji a’ fáknak - 189
Erdő - - - - - - 153

H ogy kell az Erdőket meg-kímélni 155 
Él-romlik a’ roflz vágás miatt - 198

c.
Carnpäniai-Bor* tulajdonsága 

Kéfz/téfe-módja 
Czedrus - fa -

79
109
187

lafztani 342

D.

ellen

Levelei e’ Bolhát eí-pufztítják 
Égett - bor. Nintsen a’ múltban 

Ló-tejből-is kéfzftetik

j6S
86

ibid.
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



% o
Rend-tartás as Vágásban - - 19$
Csemetéket kell hagyni - - 203
Mitsoda Helyét kell Erdőknek vá- 

lafztani. - 205
Hogy kell alá a* földet el-kéfzíteni 206 
M ellyik főid leg-jobb Erdőnek -  207
Jegyzéfek az Erdők Vetésére - 209
Ideje az Erdő-Vetésnek -  - 21Ö
Rajzolatok az Erdők Plántálására 215
Nevezetes Hafznai az Erdőknek - 247

E ssőzés, Ellensége a* Szőlő-töveknek - 63;
Meg-rothafztja a’ Szemeket - 6$

Effentzia. Mitsoda - - - - -  105
Hogy m eg-ne-etzetefedjék - 106

Efzelény. Annak tulajdonsága -  6g
Etetés. Hányfzor kell a’ Marhát napjában

étetni m

F.
Fa. Ennek Nemei -

Soká és nagyra nő - 
Jelei a’ Hanyatlásnak 
Mikor lehet a* fákat tsonkázni - 
RéfZei a’ fának - 
M ellyik fa fog foka tartani 
Szerfzámok a* fák le-vágására 
Módja a' Le - vágásnak 
Nyavalyája a’ le-vágott fának 
Meg-fzára ztáfá - 
Miért hafadozik-meg -  - -
Jó alfákat vízbe áztatni - 
A z  Anglufok klllönöfen fzárafztják 
Hajlóvá-is tsináíják - 
Orvosság a* meg-rothadás ellen - 

Fa - olaj. Viaífzá lehet tsinálni 
Fa-tet'u. Igen klllönöfen tenyéfzik 
Fedés Kár a' Szőlőket fedéshez fzoktatni 
F é l - fzilaj -  ménes külömbözik a* Tatár M é

nestől ' 55«
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Fény# ( F e jé r)  - - - » - i 85

Veres fenyő - - - - 186
Fereg, Miért kpi-meg a' Szőlőt 70
Ferefctés. Igen egésséges a* Marhának - 282
Fejés. Mikre kell a’ fejesben vigyázni -  416
Fejős-Tehen. M ellyek a’ leg-jobb F ejős-T e

henek - - 397
Jegyzéfek a* Fejős-T ehenek Legel

tetősere - 405
Több Tejet ad, ha nyugfzik ** 414
Káromfzor lehet napjában fejni - 415

Fijatalos. Ezzel való Bánás - 226
F og. Meg-mutatja hány efztendős a’ L ő  - 300

Más Jegyek erre af Dologra -  30$
Forg<5«%éh Öfzve-töri az Erdőt -  - 190

Babona a* forg<5 fzélröl - - 19t
Forrás Grádítsaí a' forrásnak - 87

Szemefségek a* Forrás alkalmatofságával 92 
M ivel lehet a’ Forrást elő-mozdítani 97
A ' Hempergetés fegíti azt 99
B zonyos jele a* Forrásnak - ?. 100
A ’ jő forrástól függ a* Börnak ]6- 

sága - -  - 101— 116
Forrd Nyavalya. Miről esmérfzik-meg a* Ju

dokon - - - -  - .  49g
Fű Iánk. Ennek formája - 545

Orvofság a5 méh-marás ellen « 546
Földelés. Miért fzükség a* fzólöt földelni 59 
Fiiz-fa. Idején virít -  I8l

Borostyán fiiz-fa, pamutot terem - 182

G«
Galagonya-fa -  - > - - -

Babona annak GyUmöltsérpi 
Garbontzás-Deák. Mefe a’ Magyaroknál - 
Gefztenye-fa. (Vad) honnan került hozzánk

Szelíd-Gefztenye fa Igen tartds a’ fája 
GytSmöltsét hogy lehet Télben eL 

tartani - - - - -

* <2 s 3

170
17E
I9Í
164
175

ü*kL
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Gulya. Meg*!ehet azt tovább-is hagyni «• 59g
Mitsoda fajtákat kell a’ Gu yába vá- 

laíztani - 395
Gummi. (Arábiái) Meg tifztúl tőle a* zavaros 

bor t - - - 144
Gyapjú. A ’ Tibeti lfg-rhíieíebb - -  450

Mitsoda Sarkakon fordúí -  meg a* 
Gyapjú-Ja vitás - ’ - -  459

A* H degtől a* Gyapjú vékonyabb 
ftálú * - - - ,  461

ftfelly.k a* jó  Gyapjú -  - 464

w,
Hágatás. IVTikor van annak leg jobb Ideje 24c 
Harkály. Ártatlan Madár - -  - -  1^5
Harmat. Árt a* Juhoknak •  ■  - -  475
Hárs-fa. Sokáig élő fa - - 183

Intés a* Méhes - Gazdáknak a* Hárs
fáról - ibid.

Has-menés. Jelei ennek a* Marhákon - 283
O vofság ellene. -  284

Hazai-ménes. Annak tenye'fztetése módja - 36,2
Here. Ennek természete - 54^

M ellyik Nemre tartozik - - ibid.
Dajkája a’ Nevekedö Méheknek - 543

Hideg A* juhoknak haiznál - 461
A ’ Gyapjút meg vékonyítja - ibid. 

Homlítás. Ennek haízna -  25
Törvények a’ Homlításra - - 53

Hordó. Mitsoda fa leg jobb Hordóknak -  112
Hafznai a’ nagy Hordóknak - 113

I.
Igazgatás ktllömbözik a* Kötéltől - 52

Mi kárt tehet? - 62
Irós Uaj. Hogy lehet azt fokáig el-tartani - 429

A ’ régit hogy lehet meg-frifsíteni 430 
Xítálló. Van e' rá fzükség a’ Barom tartásban 272
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A Lovaknak nem kell -  - 317
Minéiiiúnek kell a’ Ló-Iftállónaklenni 3; 9 
A ’ Kd-Iflákóknak H bája - - 324

Itatás. Nem lehet bizonyos órára m eg.hatá
rozni - - - -  281

A* Szomjúsághoz kell mérsékelni 335

K.
Kád. Annak formája - - - - -  95
Kan. Mínémijsége a’ jo Kan-Difznónak - 518

JVIellyiket fzeretik jobban a* Kotzák 52t 
Kantza. E -vetél a* Zab-fzalmától -  - 331

A" Tenyéfzó Kantzának minémíisége 338 
A ’ Hágatás után eret vágnak rajta 34 r 
A* fikságot fzereti - - -  347

Kapáfás. Ideje, módja, és fzáma a* Kapállás- 
n k  - -  48

Kápoízra-levél. Szereti a’ Fejós tehén -  4(2
Kápofzta-Répa- Jó téli Eledel a’ Juhnak -  487
Kájózás. ózabáíok a" Karózásra - - 49
Kos. Mitsodásnak kell a’ jó Kosnak lenni 464 

Meddig izolálhat egy nyájjban - 473
K ofanzás, ditsértetik , - - -  - 49?
Kotza. Annók minémíisége - .  -  518
Krompé y  Hafznos Eledele a’ Fejös-Teheünek 406 

Módja a’ meg - kéfzítésnek - 407
A ’ V«r-rothadástól meg-menté a* Juhot 486 

Krompély - törő Annak alkafása - - 407
Kutya A z Aranyos-fai kastól ered - - 252

Nemei a’ Kutyáknak - 253
A* Kutyák M eg-vefzése - - 255

Kökény virágra , miért indúl-meg a’ bor - 1,23
KÖpu. Hibája a’ Fa-Köpunek - - - 557

Módja a’ Kó'pii megmérésnek - 567
Szalma Kőpúk leg -jobbak - -  569
Azoknak Kéfzítéfe-módja .  -  570
H ogy lehet egy helyről másuvá vinni 575 
Meg leimt Nyárban her élni -  59g

Köpíiló. Eg’yugyú alkotmány - 425
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Körös*fa. Mitsoda földet fzeret - - 176
Nevezetes Hazna a’ Gyttmöltsösben 177 

Kötés. Ideje, és módja a’ Kötésnek 5t

28$
350
477

474
343

£áb- fájás- Orvossága a’ Láb-fájá$nak - 
Legelő. Annak bé-kerítése - ' -

A ’ Juh-Legelőnok minéműsége - 
Legeltetés. Mitsoda réfzekből á.l a’ Juhok 

Legeltetése -
Len-mag-Olaj. A* Csikónak Orrosság 
Lép-fajás Jelei ennek a* marhán. - - 2*44

Nem lehet orvosolni - ibid.
Liktor - verem. Mitsoda -  6 í
Lc5. Találtatik vad állapotban - 2̂ 1

jobb nevelni, mint venni - - 292
Arábiai-Ló, annak formája - - 293
Tenyéfztetése módja. - - ibid.
Miből lehet a’ Lónak idejét meg tudni 300 
Hány efztendeig fzolgálhat a’ L6 30$ 
O ka, hogy hamar el döghk - 307
DMellyik az egéss^ges Ló 
őzépsége V  Lónak mibenn áll 
A ’ Fejnek Szépsége - -
A* Deréknak Izépsége 
A f Lábaknak Szépsége 
Szőri nem fokát tefz - 
Egésségefebb ha fzabadön fiuoshat 
Miért vakúl-meg - 
Mitsoda Eledelt kíván a’ Ló 
A ’ Szalmán’-is el-él fok helyenn 
Nem kell a* Lovat orvofolg tni - 

Ló-G$írz*r R vafzsággal él 
Ló-Vétel. Szemefségek a’ Ló-vételre -

*08
ibid.

330

Magyar-Ló. A* ta f|r  Lóval egy eredetű 
Maldtz. M ellyiket kd l tenyéfzni hagyni - 

Eledele a’ malatznak -
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536

M áji-férgesedbe. H ogy esnek belé a* Juhok 
Orvosság ellene -

Major. Alkatába a’ Majornak - - 
Annak minémusége -  
Hafznai a’ majornak - -

Marha. Egésségesebb ha fzabadon járhat - 
N yavalyái a* Marhának 
Orvoslása bizonytalan Mefíerség 

Máslás. Mitsoda - - - - - -
Matska, nem egeTzlen fzelíd állat -  

Lehellete fd-fájást ízerez - 
Meg-keréngősodés el-Öli a7 Juhot 
Méh. A ’ Méheknek terméfzete

Hányfélék vágynak egy köpíiben 
Munkás*méhek teíl állása - 539
M eliyik nemre tartoznak a’ Munkás-

méhek - - - - -  ibid..
Munkálkodása a’ Méheknek - 547
A' Tífztaságot - fzereti - - 55^
Idejénn, és késonn val<5 Eledelek a* 

Méheknek - 575
Meg-keJJ-é a5 Méheket Ölni - 601
Nem Télen alvd állatok - -  603
Hogy kell őket teleltetni - - 604
Mivel lehet őket méz helyett táplálni 605 

Méhes. Helye a’ Méheseknek -  - 558
Annak eg’yUgyíi alkatása -  - 559
Annak gondja vifeléfe mibenn áll 573

M éh-tartás, mitsoda helyenn lehet az hafz-
nos - - - - 533— 596

Meleg-merő fzükse'ges a’ Gazdának - -  101
Ménes. Hányféle  ̂ 54g

Helye a* ménesnek - 346
A ’ Tenyéfző Fajtáknak meg - válasz

tása - - - - -  *£2
Mén-Lo minémünek kell annek lenni - 337

Nem fzííkség azt babonázni 
 ̂ Rend-tartás a* Hágatásra nézve

M etfzés. Törvényjeí a' fz'olo * metfzésnek 
M éz. a * muílot forrásnak indítja

353

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



H ogy kéfzítik azt a* Méhek - 553
Miért nints a? Köpiiben gyakran méz 579 
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Olaj-p'gátsa, Mitsoda - 387

A ’ Juhoknak lehet Eledelére fordítani 490 
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Savé. Meg-hizlalj* a* Stlldöt -
scorbút Orvosság az Anglufokná] ellene -

33^
19s
291
437
438 
44°

ibid.
441
433
433
523
4*8$
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Kinek lehet Sertés-nyájjat állítani 516
Fundamentoma a* Nyájj-állításnak 517
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Hogy hizlalják a* Hollándufok - 525
Hogy lehet kövér Sertéft hizlalni 527
Próbák a* Hizlalásra - 328
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Sejt. Tiízta ViaíTz - 549
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Só, Leg-hafznofabb Eledele a’ Baromnak 280
Hafznál a’ hozzá fzokott Juhnak 490
A’ Hízónak nem hafznál - 526

Só dar. H ogy kell jé-ízíi Sodart kéfzíteni 53 J
?Sólna. Hafznot tefz az Erdőnek - - 195
Szamár. Ennek Eredete - -  251
Szarvas-marha. Mit hívunk annak - - 371
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Szedés. Mikor ízednek a' Burgundiaiak - 78

A* ízemen fzedett gerízdekből jobb 
a* Bor - 82

Példa erre a* dologra - - 83
Törvények a* Szedésre -  - 79
A ’ Campániaiak mikor ízednek - ibid.

Szelíd-ménes. Miben áll ennek tenyéfztetéfe 365
Ö rztön a’ Szelíd-ménes állítására 3^8

Szeíz. Mitsoda a' Por - ízefzi 94
Szivárvány. Mitsoda* a* Frantziáknál - 114
Seoróiás Hogy kell a’ Juhokat belőle gyó
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Szú. Annak természete - 239
Szöli) Bogár. A* Budai Hegyeket eméfzti 69
Szőlő-Hegy. Jegyzés a’ Tokai Hegyről - 17

Mitsoda Hegyen kell Szőlőt építeni 18
Formája a* Szőlőknek 21
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SzÖlö-Tő Ennek terméfzete -  8

Hazája a’ Szőlő - Tőnek * 9
Mitsoda főidet fzeret - io
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Mitsoda Réfzekbő'l áll a' Tej - 419
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Mikor lehet le-fzedni a* Tejfelt 422
M iért nints fok Tejnek feli - 423
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L A I S T R O M A

azon Érdemes Úri Hazafijaknak,  a’  kik 
ezen Könyvnek ki-nyomtatását 9 Ma
gok, és Alatta-valoiknuk réfzére,  Elő- 
fizetéjfel fegéllették.

Â
■ o i í E n i  litván  Paxí Patikárius I .

Ágofton András Jáfzbere'nyi Pofía M eßer g. 

Anchéli Űr 9.

Anonymus 4.

Baloghy Mihály Ndgrád Várm. Al* V . Ispány 1 
Bata Ferentz Ndgrád. Várm. Táblabirája 1, 

Belányi Iflván Peß Várm. Kapitányja 1.

BielikjJános Torna Varm. Táblabirája 1,

Bobits János Tanúid Nemes Iíjú 1.

Bogády Ádám Trentsén Várm. Táblabirája í .  

Bornemifza Antal. Gömör Várm, Tátlabir. i. 

BorHemifza Sándor. Gomör Várm. Tábiabix. t .■ 

G róf Bofsányi Borbála 1. -

Nemes Böfzörmény Várafa 1,

R r
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G róf Csáky Antal Úr ő Méltósága 2.

Csapody Gábor. Somogy Várm. Szolgabír. 1. 

Cházár András. Gömör Várm. F ő Notár. 1. 

Cházár Jó’sef. Gömör Várm. Al-Adófzedö 1. 

Csemitzky Imre több Várm. Táblabirája 1. 

Csérnél Dávid. Vas Váfm. Táblabir. 1.

Csernyus Antal. Gömör Várm Táblabir. r. 

Csohány G yörgy Hajdú Várafok Fo Adóízedöje 2* 

Dendely Ignátz Gömör Várni. Al*adófzed. I. 

Deífewffy Imre Boldizsár. »Sáros Várm. EskUtt i a 

Diófzegi Sámuel. Nánáü Prédikátor 1.

Dráskótzy Sámuel. Gömör Várm. Táblabír. 1. 

Dráskótzy Gábor. Gömör Várm. Szolgabir. 1. 

Nemes Dorogh Várafa 1.

Dugonits András. Túdakofság Tanítója 1.

D ud áfy A n ta l. S zerzet Papja 10.

D ö ry  Klára ÍzUletett P o lán yi i ,

D ö ry  L áfk l6 , Prókátor 1.

E rd élyi P ál. Uraság Tiízttart6ja I .

E rdős Jó’se f Nem es Ifjú 1 .

G r ó f E fzterh ázy K árdlyné ÍzUletett F eíteticb  1; 

Farkas litván. L offon tzi ProfeíTor 1.

Farkas K erepeífy Dániel Csetneki Dom. Adm. 

F a ta v ich  P á l Úr. I.

F á y  Ágofton. Abaujj Várm. E7ső V . Ispánja 1. 

F á y  Sámuel. Több Várm. Táblabirája x.

% 0  #
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F á y  András, Több Várm. Táblabirája L  

F á y  Benedek. CötnörVárm. Táblabir. i.

G róf Feftetich Mária i .

G róf Fefíetich Anna i.

Gic5f Fefletichnó, ízületeit ízületeit Bofsányi í .  

Feíletich Lajos. A ’ F . Helytartó-fanátsnál i .  

Fodor Jakab. Fö Strázsa-méfter i.

Gróf Forgáts Miklós. Nyitra Varm. Fo Ispán. i .  

Görög Demeter. A ' Hadi-történetek írója 6.

G ál Ferentz. Nográd Várm. Táblabiráj. i.

Gellón Ferentz Úr i,

G etzy Elek. Törvényt tanuló Nemes Ifjú I. 

G yürky Iílván. Nógrád Várm. A l-V  -Ifpán i* 

Gó’möry Pál. Gómör Várm. Táblabirája i .

G öntzy G yörgy Úr I.

G róf Haller Jó’sef. Máramaros Várm« Fö-Ispán. i, 

Hajnótzy Úr. Királyi Tanátsos j .

Nemes Hatház Várafa i .

Báró Hellenbach György i r 2.

Horváth Adám Úr Ingenieur 1,

Hoffman András Úr 1.

Kállay János Tanúló Nemes Ifjú 1.

Kandó Jd'sef. Péfth Várm. Ord. Fiskáliífa 1. 

Kántor Apollónia. Kis-affzony £.

Keltz Antal Confiliárius 1.

Kis Károly, Gömör Várm. Nofáriuíía 1.

R r  2
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Knoll Ignátz Ur io .

Konftantinovits Nándor. Pomázi Domín Tífztar. i  

K oppy Károly, Világ-történetinek K. Tanítój. I 
Kotsd János Piifpök Andráfly Praefe&ufTa. i .

Kűn Lajos Úr Ndgrád Várm. TábJabir. I.
Lányi János Ro’snydi Patíkfrius T.
Lengyel Imre, Sümeg Várm, Táblabiráj, i .  

Lengyel Antal ugyan az i.

Lifznyay Ferentz. Ndgrád Várm, FifcaL i ,  
Lenyi János Ű r i.

LoíTontzy Károly. Tc’bb Várm. Táblabirája i. 

M ’darafíy Láfzld. Gömör Várm. FöSzolgabir. j 
Madáts Sándor Nográd Várm, Ord. Fiskálisa 4. 

Mántzini Ignátz Úr 1.

IVIáriáíTy Iílván. Gömör Várm . A l. V . Iípánj 18 

Mayr János Ur I,
ZVIajthenyi Láfzld. Hont Várm. Első V. Ifp. 5* 

Mlinarich Lajos. Szala Varm, Al. V . Ispánj. í, 

Mocsáry Jd’sef Törvényt tanúid Nemes Ifjú. 3. 

Mdinár András R o’snyd Várafa Notar. 1.

Mdnos Pál. Szobofzlai F6' Nótárius i,

Mudronyi János r 1.

Mumhárdt Jd‘sef Gömör Várm. Táblabir. 1,

Möfz Dávid. Ro’snyd VáraíTa Bírája I.
Nagy Ignátz. Fejér Várm. Táblabirája 1.

Nagy Sándor Úr. Hatházi Pofta Meiler 1,
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.Nagy Bakás Páty Iftván Torna Várm. AlTcf. i .  

Nemes Nánás VáraíTa i.

Németh János. Szabólts Várm. Táblabir. I.

Oláh Mihály Hajdú Várafok Diftridt. N ot I« 

Őnody ’Sigmond. Pefth Várm. F o Notár.

Ö zvegy Párnyitzkynd A fz. fzllletett Egry I* 

Pa.ukovits András GcJmÖr Várm. Táblabir I 

Paukovits Pál Gömör Várm. Táblabir i.

Peterfy Úr Kapitány I,

Pataky Mdses. Termefzet történetinek Tanítója 

Kolosvárt 14.

Pétzely IdzsefÚ r Komáromi R. Prédikat. lo .  

Pillér Ur Oskolák Igazgatója. 1.

Báró Prdnay Láfzld Tsanád Várm. Fö-Ifpánj. I. 

Puky Ferentz Úr Ndgrád Várm. F d Notár. I. 

Puky Pál. Pefth Várm. Táblabirája 1.

Idösbb Retsky Iftván. Heves Várm. Táblabir. 3* 

Ragályi Katalin, fzllletett Szemere I.

Rozinay Ferentz. Pllfpök Andráffy Tifztart. 1. 

Sárváry Ferentz. Tatai Gymnaünm Igazgatója 4, 

Sárközy Iftván. Somogy Várm. Adófz. I.

G róf Szécsóny Juliánná , fzllletett Feftetich. I. 

Szemere Ferentz. Több Vármege'k Táblabiráj. k  

Schmidt János. R o’snyói Tanátsos 1.

Schmidt Dávid- Ro’snyói Patikárius I.

G rd t ’Sigraj Jd’sef, V as Várm. TábJa-birája 1«
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Somogyi Gábor. LoíTontz Várafa bírája í .

Spiflich János. Szala Várm. Első V. Ispáni. r. 

Sturmann Márton. Gömör Várm. Fő-Addfzed. I* 

Szabd András. Ndgrád Várm. Add-fzedöje i .  

Szathmáry K. Miklds. Gömör Várm. Első V . Ifp. i* 
Szathmáry litván XJr i.

Szdplaky Pál Úr. Loffontzi Oskola Correét. i. 

Szeremley Károlynd , fzUletett Szentpétery I. 

Szerdmy Gábor. Ndgrád Várm. Fő-Addfzed. I. 

Szent-Iványi Médárd. Ndgrád Várm. V . Not. I. 

Szent-Imrey Gábor. Abaújj Várm. Fő-Szolgab. i ,  

SzilaíTy Láfzld. Peíth Várm. Táblabir. i .

IdŐsbb SzilaíTy János. Peíth Várm. Táblabír. i .  

SzilaíTy jd ’sef. Nógrád Várm. Fő-Szolgab. 2.

Ifjú SzilaíTy János. Peíth Várm. Táblabir. 1. 

Nemes Szobofzló Várafa 1.

Szontagh Mihály Gömör Várm* V . Notar. 1. 

Szontagh Ádám Gömör Várm. V . Szolgab. 1. 

Szontagh Sámuel Ro'snyó Várafa Adófzed. I.

G róf Schvetichné 0 Méltósága I.

Szőke Ferentz. Rimafzombathi Prédik. 2. 

Szvoboda Mátyás. Göfnör Várm. Táblabir. 1. 

Teleky Mihály. Uraság Tifztart. I.

Terfztyénfzky János. Kún-tapóltzi Prédik.

Tomka György. Borfod Várm. Táblabír. 1.

Tomka Láfzld. Domin um FiskáliíTa 1«
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Tornallyay Károly. Gömör Várra. Ügy védője 

Jablontzay Péter János. Hajdúk Fő* Kapitánja 

V ályi K . Pál. Hont Várm. Táblabir.

Nemes Vámos-Pirch Várafa i.

Weíngand Úr. Könyváros 6.

Viétóris Pál. Gömör Várra. Al-Ad<5fzed. i .  

G róf Vitzay A n n a, fztlletett Grafíalkovits i. 

LVrana János Pómázi Uraság Tifetart. i>

%  0  #
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I

nevezetefebb Hibák.

ptf£. I kedvek oh. kedve.
_6 5° fcrmintot — forintot.

ibid. VeíTzöket — a’ VeíTzöket
—  ■ 5<5 kákoja mm kökája
— 69 tapasztalás — tapasztalása.
— 70 íovanyodik — favanyodik.
— 74 fejtödni — ki fejtödni.
— 80 aagy — vagy.

'mmm 87 forrás — forrást.
93 tsukás -*■ tsutkás.

101 e’gy r — eg’y  más*
— 103 Levegő — Levegővel*
_ 104 még ■ *- még a* «
— 108 közönséges — közönségefen*

206 tsir/ztak — ki-tsirázfak.
346 tapafztslásbdl tapafztalásbdi.

— 5‘2 Safs-hagyma — Sáss-hagyma,

J E G Y Z É S .
/. D arabban későbben cftre-vett nyom ta• 

/űíj -ÄÄ hibák,

A * *07 levelen aapon olvasd napon.
^  N  «  ' merget —* laífű mérget.
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