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Semmivel sem méltóbbak az író k , kik 
Hazájok mellett buzgó szives indulat
ból a Literaturának gyarapítására , 
eV annál fo gva  á  Nemzetnek ja v á ra  
és díszére hasznos munkákat készíte
nek , a r r a , H azafiéi buzgó Ságok
nak akárminémü ju ta lm át , vagy már 
életekben a ’ jelenvaló időt öl néminé- 
mü részben m egnyerjék, vagy halálok 
után a ’ M aradéktol remény Illessék, 
mint azok a ’ Nemes lelkű Hazafiak, 
kik hasonló Nemzeti lélektől lelkesít- 
tetvén , ’s a' Tudomány olt igazi szere- 
tetétöl buzdittatván , űz IróK  munkái
nak közvilágra , <?V a' Nemzet kezei 
közzé való jóhetését, magános hasz
naik’ fe lá ldo zásáva l is hathatóssan 
segítik , V zgy azokat készítőikkel egy- 
gyütt a' homályból, mellyben külöm- 
ben vesztegleniek kellett vá ln a , fé n y 
re hozzák, V mintegy a' haláltól mén-
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tik meg. Örök feledékenységbe merül- 
tek, neveikkel együtt elvesztek — kipó- 
tolhatatlan kárára a Maradéknak —1 
sok betses írá s o k , mellyek Hlyen P á rt
fogókra nem ta lá ltak, — sikeretle- 
nehké lettek sok íróknak szent igyeke
zeteik , haszontalanokká sok fá ra d o 
zásaik ;  — ?iéma hallgatásban, esme- 
retlenül, és munkátlanúl hevernekma 
is hasonló Sors miatt elég elkészített 
munkák, mint meg annyi fö ld  alatt 
lappangó kintsek, Szerzőiknekiró-asz
ta Iáin, mellyekre valahányszor azok" 
nak ír ó i  reájjok tekintenek, mind an
nyiszor kéntelenek f á j  dalommal, * ’s 
még önnön Sorsok ellen való boszszu- 
sággal is eltelni, látván ,hogy fá r a d 
ságaikat kívánt Czélra kivinni nem 
tudják; ’s hogy szülöttjeiknek léteit 
tsak azért adtak, hogy azokat, mi
helyt megszülettek, azonnal haldok-
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lani lássák ; és vég re , hogy magok
nak is úgy kell az életet itt hagy ni ok, 
hogy még tsak tudtára sem adhatják 
Hazájóknak azt, hogy nékie ok is él
tek ̂ javát ok is munkállódták. Hlyen  
fátum a lett volna sok derék Könyveink
nek, mellyekkel ma könyvtárainkat 
ékesítjük, ha azokat a Tudományokat 
kedvellö nagy lelkű Hazafiak közvilág
ra  nem segítették volna ;  — igy kellett 
válna bizonyossan ezen Munkának is 
elveszni, ha az a szerentséjje nem 
lett volna , hogy Nagyságodnak Ke
gyes P ártfogása á lta l napvilágot lát
hasson.

Kinek ajánlhatják már az író k  
méltóbb ju ss a l munkáikat, mint azok
nak a Jóitévöknek, a' kiknek köszön
hetik egyedül, hogy azokat közre be- 
tsáthatván, reájok fordított fá ra d -  
ságjoknak kívánt tzélját érhették ? Ki-
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nék ajánlhatnám méltóbb ju ss a l én Is 
ezen Fordításom at, mint Nagyságod- 
nak% ki Nemzete ’s a’ Tudományok 
eránt való Szeretetétöl buzdittatvány 
mihelyt ezen Fordításnak elkészülé
sét megtudtax azonnal annak a' maga 
költségén tejendö kinyomtattat ás át 
ónként megígérni mélt áztat ott ? — á  
Kinek köszönhetem hogy ezen munkám
mal Hazámnak szolgálhatok, melly- 
nek külömben bizonyossan a' molyok
nak méltatlan prédájává  kellett volna 
lenni.

Nagyságod’ nagy lelke adott ezen 
munkának' életet: viselje hát ez N agy
ságod’ nevét;  hadd nyerjen ez á lta l is 
fé n y t és betset magának ;  hadd tudja 
á  jelenvaló és á  jövendő id ő , hogy 
Nagyságod is azokat á  Nemzetjeket 
szerető Nagyok közzül v a ló , Kik á  
Közjóért költséges áldozatokat tenni
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nem sajnáltának ;  ’s hadd legyen pél
da több Í J  agy oknak is a r r a , mi módon 
kelljen á  szerentsétöl adott Javakat  
á  magános és közhaszon közt felosz
tani. — Ezen Nemes áldozatjáért 
Nagyságodnak én ugyan , még tsak 
élek , á  M agyar Haza pedig örökre 
háláadatossággal tartozik, N agysá
god lévén a z , K i ezen felette betses 
és hasznos munkát kezébe adta a ’ Nem
zetnek.

Tartsa meg az Isten Nagyságo
dat továbbra is sok időkig Kedves Hi
tes T á rsá va l M éltóságos Latinovits 
Anna Aszszonysággal, ’s Ú ri Szerel
meseivel együtt a’ Nemzetnek haszná
ra  ;  tartsa meg nevezetesen nagy re- 
ménységü F ia it , A n ta lt , Józsefet és 
Is tv á n t , áld ja  meg őket is Hazájok 
’s a ’ Tudományok eránt ollyan indu
la tta l, mint a ’ millyénnél Nagyságo-
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dat ’s ditsöült Édes A ttydt Nagysá
godnak megáldotta, hogy bennek is 
idővel a' Haza a' Közhasznot támo
gató fényes Oszlopokat szemlélhessen, 
’s igy Nagyságodhoz méltó f iá k , bol
dogult Nagy Attyokhoz pedig méltó 
Unokák válhassanak belő lök. — JVLelly 
szíves kívánásom , ’s a ’ Nagyságod.’ 
egész Úri Háza eránt való örökös há- 
ládatosságom szent fogadása mel
lett maradok

Nagyságodnak

örökös tisztelője 

’s lekötelezett szolgája

F á b i á n  J ó  z s e f , m. k.
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dithatják. Több Országokban egész társaságok 
állottak öszve, mellyek azt tették foglalatossá
gaiknak fő tárgyává, bogy azt minden módon 
jobbítsák, és pallérozzák. A ’ közelebb lefolyt 
harmincz esztendők alatt, tágulván a’ kötelek, 
a’ Tudományokkal eggyütt, kezdett vala Hazánk
ban is a’ mezei gazdaság killyebb terjeszkedni, 
és lábra állni. Rész szerént más Nemzeteknek a 
példái, reszázerént a’ haszon, melly az elmúlt 
Franczia háborúban, igén szembetűnő vala, fel
ébresztette Gazdáinkat. De mindenek felett ama 
halhatatlan emlékezetű GrófFestetich G yö rgy, ki 
Hazánkban Keszthelyen Gazdasági Intézete által, 
mint egy által plántálta a’ mezei gazdálkodást, 
ujj észt, kedvet és lelket öntvén Hazánkfiaiba, 
igen sokat teve arra, hogy ez, esztendőről esz
tendőre, mind inkább elterjedne, és erőt venne. 
Segítették ennek előmenetelét, hasznos és épüle
tes Könyveikkel, más érdemes és a’ közhaszon 
mellett buzgó Hazánkfiai is, közelebb pedig a’ 
Nemzeti Gazda nevű gazdasági U jjság, melly bár 
tovább is fenn állhatott volna, semmi sem lévén 
a’ gazdasági dolgoknak és találmányoknak ter
jesztésére , ’s a’ szorgalmatosságnak ébresztésért 
szükségesebb, mint az efféle folyóírás, de ennek 
is megvoltak az akadályai, mellyek ennek meg
szűnését siettették. Ezek vitték elő, és nevelték
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Hazánkban a’ hijézei munkát és szorgalmatossá- 
got. íg y  lévén a' dolog, és ennyire felébredvén 
Hazánkban a’ gazdálkodás lelke, illendőnek sőt 
Szükségesnek látszott, hogy mindazok az eszkö
zök is elövétetnének, a’ mellyek ezt továbbra is 
fenn tartanák éj* megerősítenék. Erre a’ végre 
egy igen jó és hathatós eszköz az, ha eleibe adat- 
tatik a’ Nemzetnek, mit mikor, és miképpen tse- 
Jekedtek a’ régi híresebb és böltsebb Nemzetek 
a’ gazdálkodásban ? Mitsoda betsben tartották ezt 
eleitölfogva ? mitsoda gráditsokon ment ez a’ 
mostani állapotra és tökélletességre. Ennek meg
gondolásától vezettetve hívta meg a* Nemzeti 
Gazda író ja, még 1814-dik  esztendőben Hazánk
fiák ahoz értő fiait Columella régi híres Római 
Classicus gazdasági írónak lefordittására, Ennek 
meggondolása vitt engemet is arra, hogy ugyan 
fennek lefordítására magamat én is reá adnám, 
fnelly bár sok nehézségekkel volt is egybeköt
tetve, annyi idők lefolyások után, azt tsak ugyan 
elvégeztem, és ime itten által is adom. De mi- 
nekelötte az Olvasó enilek olvasásához hozzá 
fogna, szükség hogy megtudja: ki volt legyen 
Columella? És én is mit vittem véghez ennek for
dítása körül?

Columella egy volt a’ régi Romai classicus, 
vagy legfőbb rangú gazdasági írók közül. Élt az 
első százban, a’ Krisztus után. A ’ mint ezen mun
kájának X-dik Könyvéből a’ 1 84-dik versből kijő 
Gádesböl, vagy a'mint ma hívják Cadixbol való, 
a’ mostani Spanyol Országból. Egyéb aránt ki 
lett légyen? mitsoda characterü és állapotú 
«mber, bizonyosan nem tudhatni. Annyi ig a z, 
hogy nem tsak előkelő, hanem valóságos tu
dós , és a’ gazdasági dolgokban jártas, keltes 
ember volt. Hogy nem közönséges ember volt , 
gyaníthatni abból, hogy az élőbeszédében igen 
hatalmasan feddi a’ Római fő embereket, azok^
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naU megromlott szokásaikat, ételben, italban va
ló telhetetlenségeiket, bujálkodásaikat, a’ mel- 
lyet nem igen bátorkodott volna tselekedni, ha 
maga alatsony rendű lett volna. De abból , a 
mit a* II. Könyvnek 10 részében mond maga fe
l ö l , hogy Cilicia, és Siria tartományában látott, 
még azt is kihozhatni, hogy ö közönséges ha
talommal küldetett oda, és ott valami tisztséget 
viselj. —  Hogy tudós ember vo lt, bizonyítja ez 
az egész munkája, melly olly szép rendel, érte
lemmel, tsínos , és gyönyörűséges Deáksággal va
gyon írva, hogy az akkor élők közül alig van 
valaki, a’ kit néki ebben a' tekintetben eleibe le
hetne tenni. Kivált a’ folyóság, és egybekötés 
vagy szerkeztetés, mellyekben legnagyobb me
sterek voltak a’ régiek , ollyan remek benne , hogy 
azokat nem lehet elegendőképpen tsudálni és 
magasztalni. Minden Könyv , a’ lpgelsö kezdeté 
töl fogva, az utoljáig, egy tökélletes egészszet 
tesz, és úgy öszve vagyon lánezolva, mintha tsak 
egy dologrol szóllana. Sokszor észrevehetetlenül 
tsak eggyetlenegy szó által megyen eggyik do
logról a’ másikra. Olvasottsága, és nagy ítélet
tétele mindenütt kitetszik. Esmérte nem tsak az 
akkori, hanem az az előtt élt íróknak munkáikat 
is , mind a’ maga Nemzetéből, mind a’ Görögök 
közül. A ’ honnan czéljához képest; mindjárt leg
elöl az élőbeszédben elöl is számlálja a’ gazdasá
gi dolgokról írókat, és ekképpen az akkori 
Gazdaság tudományának szép Literaría Históriá
ját adja. Senecával esmérettségben kellett néki 
lenni; mert a' III—dik. Könyvnek 3-dik részében 
annak majorját, mint előtte igen esméretest úgy 
hozza fe l; ez , azzal való baráttságát, és tudo
mányos pallérozottságát is mutatja $ valamint 
szintén az is, hogy jó vers író is volt, úgy hogy 
alig van valaki, a’ ki Yirgiliust inkább tudná 
követni mint ö , mellyet láthatni a’ kertek mive-

XIII
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léséről írt verseiben, mellyeket Silvinus kíván* 
ságára írt volt, és a’ mellyekkel a’ mint maga 
mondja, ugyan a’ Virgilius Gazdaságról szólló 
munkájának hijját akarta kipótolni* —  Hogy jó 
gazda is volt, és értette a' gazdasági dolgokat, 
nem tsak hallásból és olvasásból, hanem a’ ta
pasztalásból is, világos ismét ebből a' munkájá
ból. Ki beszéli egyenesebben és értelmesebben 
a* gazdaságnak minden részeiről mint ö? Ki ád 
jobb tanátsokat akármiben is mint ö ? Maga is 
sokat talált fel a’ gazdasági dolgokban. A ’ cza- 
k ó t, vagy föld kapállása’ mélységét megmérő esz
közt, mellyröl a’ III-dik Könyvnek 13-dik részé
ben emlékezet vagyon, ö jobbította meg. Az ol
tásnak egy módját, az ehez megkívántaló Fran- 
czia fúrót, mint a’ maga találmányát úgy emliti. 
sa’ t. Mind ezek azt mutatják, hogy nem utolsó 
rangú, igen tudós, és a’ gazdasági dolgokhoz 
is jól értő ember volt. Hlyen remek , és valóban 
szép író lévén annakokáért, Columella a’ régi 
Romaiak között, méltán tsudálhatni , hogy ez a’ 
Könyv a’ mi Oskoláinkat vezető és igazgató Elöl
járóknak figyelmetességeket annyira el tudta ke
rülni , hogy ezt az Oskolákba bé nem vitték. 
Omne talit punctum , qui m iscuit utile dulci. 
A ’ szépet és gyönyörűségest, a’ hasznossal és szük
ségessel öszvekötni, legfőbb dolog. Mitsoda gyö
nyörűséggel és haszonnal olvashatták és tanul
hatták volna ezt a’ Tanulók, akar szép Deáksá- 
gáért, akar a’ benne lévő hasznos és szükséges 
dolgokért!! Ugyan'azért igen helyes és méltó az 
a* megjegyzés a” mellyet T . T . Budai Esaiás Deb- 
reczeni igen érdemes Professor Úr a’ maga Regi 
Tudós világ Históriájában a’ Columella név 
alatt tészen: Alig van  úgy mond egy egy n a 
gyobb hijja Deák Oskoláinknak •> mint az t 
hogy azokban Columellát nem magyarázzák. 
Ebből tudománybeli esméreteket is nevelhet-

XIV
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re’A, életre tartozó okosságot is vehetnének, 
slilusschat is form álhatnák a' Tanulók. De 
az isigaza’ mit utánna tesz: hogy ezt legelőbb 
Hazánkban kellene kiadni, mivel igen ritka* 

A ’ mi a’ Forditást nézi és illeti, a’ körül 
ezeket tselekedtem. Mindent elkövettem, hogy 
az , minél érthetőbb és tökélletesebb legyen. A - 
zért, nem tettem azt szolgai módon , betűről be
tűre előttem tartván Horatiusnak ama mondását: 
iVon verbum verbo ’s a’ t. hanem leginkább az 
értelemre figyelmeztem. De tsak ugyan a’ men
nyire lehetett, a’ Textust még is megtartottam, 
hogy így annak az időnek geniusa és módja is 
a’ fordításban egészszen hitessék, ez olly elmul- 
hatatlan szükséges lévén minden régi Könyvek 
fordításában, valamint a’ petsét, a’ Bizonyság
vagy Tanuleveleken. Követtem a’ Gesner által 
1773-ban kiadott nyomtatást, ezzel a’ külömbség- 
g e l, hogy ö nem rakta fel a’ részek veleit és 
summáit, mivel azok nem is Columélátol valók, 
hanem az utóbbi időkben adattattak hozzá , én 
pedig felraktam azokat, hogy ha az Olvasónak 
nem lenne ideje a’ Könyvnek folytába való olva
sására, tsak egy magános részt is megnézhessen, 
és mindenkor tudja, hol,  melyik részben, mit 
kelljen keresni és feltalálni. Szükség lesz mind- 
azáltal az egybeköttetésre is hallgatni és figyel- 
mezní. A ’ hol többféle olvasások voltak, mint 
szoktak a’ sokszori leírás és hibás nyomtatás 
miatt lenni a’ régi Könyvekben: azt vettem fel 
azok közül, a’ mellyet legjobbnak láttam , és az 
Írónak értelmével megegyezöbbnek lenni gon
doltam. A ’ napok nevezetét alkalmaztattam a’ mos
tan szokásban lévő módhoz és számláláshoz, úgy 
hogy sohol sem tettem Idust, Nonát, vagy Ca- 
lendát, hanem mindenütt a’ mai Kalendárium sze- 
rént szóllottam. Hasonlóképpen tselekedtem az 
órákkal is, ezeket is a’ mai elosztáshoz szabván.
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A ’ plánták neveit a’ Diószegi Fűvész Könyve sze
rént raktam fel$ mert tsak ugyan ideje immár, 
hogy ebben a’ tekintetben is kijöjjünk a’ zürza. 
varbó l, és magunkat a’ rendhez tartsuk. A ’ híg, 
és száraz - mértékeknek a’ neveit megtartottam 
ugyan, de a’ jegyzésekbe vagy rekeszekbe, a’ 
mennyire lehetett meghatároztam. A ’ X dili Köny
vet , mellyben a’ Kertek mivelése versekben adat- 
tatik elő, én is hasonló mértékű versekbe fordí
tottam, és annyira igyekeztem követni, hogy 
még a’ sor számát is megtartottam, úgy hogy a’ 
hány versből áll az, én is annyiban adtam elő , 
melly minémü szerentsével esett légyen, azt, a’ 
versekhez értő Olvasó ítélheti legjobban meg. 
Én Poéta nem vagyok, tsak a’ vers írás mester
ségét értem : ha hát hibáztam a’ kitételekben, nem 
nagy tsuda.

Ezen megjegyzések és elő adások után , aján. 
lom ezen ritka, és valóban hasznos Könyvet ked
ves Hazámfiainak figyelmetességekre , azzal a’ 
buzgó óhajtással: Vajha a’ több Római és Görög 
Classicus íróink is hasonló magyar köntösbe öl
töztetnének fe l!!  íg y , kevés idő alatt megesmer- 
kednénk a’ régi tudós világnak pallérozott íz
lésével , és azoknak hasonlatosságokra észreve
hetetlenül által formáltatnánk, és még ennekfe- 
lette tudományos esméreteinket nem kellene olly 
hoszszú és fáradtságos úton nagy idő és erő vesz
tegetéssel gyűjtögetnünk, mint eddig tseleked- 
tük. De erre nem tsak tudós, és nyelvünket gyö
keresen értő Fordítók kívántaménak , hanem ol- 
lyan nagylelkű Hazafiak és buzgó Meczénások is, 
mint a’ ki e’ jelen lévő Könyvnek léteit és életet 
adott. írtam Tóth Vá’sonyban Julius 26"dihán 
Nagy Anna napján 1819-dik Esztendőben.

F á b i á n  J ó ’s e f  m. k.
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L U C I U S  J Ú N I U S  M Ó D É R A T U Sv ?,r. 'r:jc”

C 0  L ŰyU E Á L  A.

A’ MEZEI GAZDASÁGRÓL.

E L S Ő  K Ö N Y V .
É L Ő B E S Z É D  P U B L IU S  S IL V IN U S H O Z .

G,yakran hallom, hogy a’ mi Városunknak *) a*
N ag g yai, most a’ földet, majd ismét az idő mos- 
tohaságát vádolják, a' régtölfogva uralkodó tér- 
méketlenségre nézve. Némellyek pedig ezen pa
naszszokat valamennyire mérsékelvén , úgy véle
kednek, hogy a’ föld az elsőbb időkben az igen 
böv termés által elfáradván', és magát kiterem
vén , nem alkalmatos többé arra , hogy olly bő
séges eledelt adjon a’ halandóknak, mint régen- 
ten. Hogy nem ezek az okai a’ terméketlenség
nek , azt én Publius Silvinus **) bizonyosan tu
dom. Ugyan is lehetetlen azt gondolni, hogy a’ 
föld , mellyet amaz első nemzője a’ világnak ,szün-

*) A’ Városon mind itt, mind másutt is Róma 
értetődik.

•*) Silvinus egy Római jeles ember vólt, a’ ki
nek kertére írta Columella ezen Könyvet.

Luc. Jun. Mód. Columel. I. Dar. x
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telenvaló termékenységgel megajándékozott, mint 
valami betegség által terméketlenné lett volna. 
Nem is hiheti azt okos ember, hogy ez a’ föld, 
melly isteni és örök ifjúságot nyert magának, és 
a’ mélly mindennek közönséges anhyának nevez
tetik, mivel mindeneket mindenkor szült, és szül
ni fog ezután is-, megvénült volna mint az em
ber. Mind ezekre nézve nem mondom tehát én, 
hogy azok az időnek mostohaságától származnak, 
hanem a’ mi hibáinktól, a’ kik a’ mezei gazda
ságot akármi alávaló szolgára is , mint valamelly 
hóhérrá, hogy azt kínozza,, reá hízzuk, mel- 
lyet a’ mi Eleink közül minden betsületes ember 
maga legjobban folytatott, és gyakorlott. Ennem 
győzöm eléggé tsudálni, mennyire megválogat
ják az ékesszóllásra igyekezök , mellyik Oratort 
kövessék a’ szóllásban ? a’ mérés és számvetés 
mesterségére törekedök, mellyik mestertől tanul
janak ? a’ mu’sika és Tánczkedvellök, melyik 
musikushoz és Tánczmesterhéz folyamodjanak ? 
í g y , a’ kik építeni akarnak, Mesterembereket és 
Építőket hívnak} a’ kik hajókázni a’ tengeren, 
jó Kormányosokat} a’ kik hadat indítani, fegy
verhez értőket} és hogy mind ne említsem, a’ ki 
mit akar, legalkalmatosabb vezért vesz fel arra. 
Utoljára , minden a" Böltsek seregéből választ ma
gának oktatót, és erkölts-tanitót. Egyedül a’ me
zei gazdaság az, a’ melly kétségkívül legköze
lebb jár a' Böltsességhez, és mint egy testvérje 
annak, a’ melly mind Tanítók, mind Tanúlók 
nélkül szűkölködik. Több az, hogy Ékes-szóllást, 
és a’ mint mondám, földmérést, és mu’sikát ta
nító oskolákat, vagy a’ mit inkább tsudálhatni, 
a’ legalábbvaló vétkek műhelyeit, azételek mi
nél füszerszámosabb készítését, azoknak pompá- 
sabb elrendelését, Fő és Hajfodoritókat, nem 
fsak hallottam, hogy vágynak, hanem én magam
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is láttam. A ' földmivblésnök se Tanítóit, a’ kik 
magúkat azoknak vallatták, se Tanulóit, nemes
mertem. Holott ha a’ város a’ nevezett mestersé
gek Tanítói nélkül szűkölködne i s : úgy is virá
gozhatna a’ Köztársaság',* mint a’ régieknél. Mert 
hijábavaló mesterségek, és Prókátorok nélkül is 
elég boldogok voltak régenten a" városok, és azok 
is fognak lenni. De hogy földművelők nélkül se 
fenn nem álhatnak, se nem tápláltathatnak a’ ha
landók, nyilvánvaló tíolog. Alinál nagyobb tsu- 
da tehát a’ mi történt, hogy ez a’ mi testünkre 
és életünkre nézve olly nagy hasznú dologa’ föld- 
mivelés , mind eddig az ideig is , legkevesebb tö- 
kélletességre mehetett, és hogy megytáltatik az 
ősi örökség szaporításának és megtartásának ez 
a’ neme, mellyhenjsemmi bűn nints. Mert a'töirb 
külömbözök, és mint egy ellenkezők, meg nem 
egyeznek az igassággal, ha tsak igasságosabb- 
nak nem tartjuk , prédát nyerni a’ vitézségből, 
a’ melly vérontás1, és a’ más veszedelme nélkül, 
mi nekünk semmi hasznot nem hajt. Vagy a’ kik 
gyűlölik a’ hadakozást, kívánatosabb é azoknak 
a' Tengernek és Kereskedésnek bizonytalan sze- 
rentséje , hogy megtagadván a’ Természetet, ez 
a’ földi állat az ember, a’ szelek és Tengerha
ragjának kitétetve, magát a’ hullámokra merje 
bízni, és mint a’ madarak , a’ széles tenger ,es- 
méretlen világában, jövevény módra kóborolni? 
Valyon helyesebb é az usoráskodás, melly még 
azok előtt is , a’ kiknek használni látszik, gyii- 
lölséges? De még az ebi-tudomány sem tisztessége
sebb, a’ mint a’ Prókátorságot nevezték a’ régiek, 
mindent , még a’ leggazdagabbat is megugatni, 
az ártatlanok ellen, és a’ vétkesek mellett lator- 
kodni , ezt a’ mi Eleink elmulatták, mi pedig meg
engedjük , mind benn a* városban , mind a’ Tör
vényszékeken is. Tisátességesebboek tartsam 4

— -3 —

1 *
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*’ köszöntő udvari szolgának *) leghazugabb für- 
készelödését, a’ ki a’ hatalmasoknak házaikat be-

Nyargalja, és a' maga Urának álmát tsalv a’ köz- 
Írből magyarázza meg, mert annak, ha kérdi: 

mit tsinálnak oda be az U rak! nem méltóztatnak 
felelni a’ szolgák? szerentsésebbnek gondoljam 
é a’ meglánczolt **) szolgától viszsza üzettetve, 
sokszor késő éjtszaka az érzéketlenek ajtaja előtt 
tekeregni, és nyomorult szolgasággal, gyaláza^ 
tössan, ’s a’ mellett mégis az ősi örökség elvesz
tésével vásárolni meg az Elöljáróságot és tiszt
séget? mert nem tsak ingyen való szolgálatért, 
hanem ajándékok által is adattatik a’ hivatal. Ha 
mind ezeket, és az ezekhez hasonlókat, minden 
hetsületes embernek kerülni kell: tsak egy sza
bados és tisztességes módja van még, a’ mint 
mondám, a’ házi gazdaság gyarapításának, rnelly 
a’ földmivelésböl eshelik meg. Mellynek törvén-, 
nyeit ha bár a’ tudatlanok vaktában, de a’ föld 
birtokosok a’ régi mód szerént követnék is , ke
vesebb kárt szenyvednének, a’ mezei gazdaságok^ 
mert a’ gazdák szorgalmatossága , a’ tudatlanság 
fogyatkozásait sokakban kipótolná, és a’ kiknek 
hasznok forog kérdésben egész életekben sem kí
vánnának tudatlanoknak és oktalanoknak láttatni 
a’ magok dolgában, és ekképpen tanulni inkább 
kívánván, a’ földmivelés módját megesmérnék. 
Most sem magunk nem méltóztatjuk mivelni a’ 
magunk földeit, sem arra nintsen gondunk, hogy 
a’ legértelmesebbet tennénk majorosnak, vagy ha

*) A' Római nagy Urak udvari szolgáik által kö* 
szöntgették egymást reggelenként, és azok ál
tal magyaráztatták álmaikat is.

* * )  A’ kapunn, vagy ajtónn vigyázó rabszolgá
kat lánczon tartották, hogy az őrizetről el ne 
szökhessenek*
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5
tudatlant teszünk is ,  Hogy legalább olly elevea 
lenne az, hogy mennél előbb megtanulná a’ mit 
nem tud. Hanem, ha gazdag az , a’ ki jószágot 
vett, az Inasok és Kotsisok seregéből, a’ legöre
gebbet és erőtlenebbet küldi a’ szántóföldre, 
holott ez a’ munka nem tsak tudományt, hanem 
ifjúi időt, erős, izmos, és a’ munkának elviselé
sére alkalmatos testet kíván. Vagy ha középsze
rű tehettséggel bíró gazda, az adózók közül, va
lakit ollyat tesz Igazgatóvá, a’ ki már nem fizet
heti azt a’ mindennapi adót, melly bérnek nevez
tetik. Ezeket én látván, és magamban gyakorta 
megfontolván, mitsoda utálatos , egygyetértéssei 
hagytak fel a’ mezei gazdaság tudományával, fé
lek tölle, hogy ezt az értelmesek vétkesnek, és 
némünémüképpen gyalázatosnak, és illetlennek 
tartják. De midőn az íróknak sok bizonyságaik
kal emlékeztetem arra, hogy a’ mi Eleinknél di- 
tsösségesnek tartatott a’ mezei gondoskodás, kik 
közül Quintus Cincinnatus amaz ostromlott Con- 
sulnak, és hadi seregnek megszabadító ja , az eké
től hivattatva ment a’ Dictátorságra, és ismét le- 
tévén a’ Hivatalt, mellyet a’ gyözödelem után ha
marább kivánt viszsza adni , mint vezérré tétet
vén felvenni , ugyan azon tulkokhoz, és négy hold 
ősi örökségetskéjéhez viszsza tért. U gyC . Fabri- 
cius és Curius Dentatus, az eggyik Pyrhust Itá
lia határáról elkergetvén, a’ másik a’ Sabinuso- 
kat meghódoltatván, a’ tölle elfoglalt és fejen
ként kiosztott szántóföldből hét hóidat által vé- 
vén szinte olly szorgalmatossan mivelte azt, mint 
fegyverrel vitézül kereste. És hogy most mind- 
nyájokat szükségtelenül ne emlittsem, midőn an
nyi más Római emlékezetes Vezéreket látok, kik 
mindenkor ebben a’ kétféle tudományban virá
goztak , hogy vagy oltalmazták, vagy növelték 
sl haza nyert határát';úgy látom, hogy a’ mipom-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



pázásunkal és puhaságunkat, a’ régi szokás éa 
férfias élet öszvé nem fér. Mert a’ mint már M. 
Varró a' mi nagy Atyáihk idejében panaszolko- 
dott, minden házi gazdák a’ kaszát és ekét oda 
hagyván a’ falak közé másztunk, és inkább a’ 
Kérengögben, Játékszínekben mozgatjuk kezein
ket , minta’ gabonákban és szőlőkben : : bámul
va tsudáljuk az elpuhultak mozdulásait, mi
képpen hazudjék a’ férfiak azokat az ' aszszo- 
nyi fordulásokat, inellyeket a’ természet tcdök 
megtagadott, ’s miinódon tsalják a’ nézők sze
meit. Azután ismét, hogy jó készülettel mehes
sünk a’ bordély - házakba, a’ mindennapi has-szo- 
rúlást meleg ferdövel főzzük k i, és öszve izzad
ván italt keresünk, és az éjtszakákat bujaságok
kal és részegségekkel, a’ napokat játékkal vagy 
álommal húzzuk k i, és szerentséseknek tartjuk 
mi magunkat, ha sem a’ felkelő, sem a’ lemenő 
napot nem látjuk szemeinkéi. Azért ezt a’ tunya 
életet követi az egésség is$ mert az ifjak teste 
úgy clpuhúl és felolvad', hogy a’ halál, a’ mint 
látszik , semmit sem fog azokon változtatni. De 
bizonnyal mondom, hogy Romulusnak igaz fia, 
a’ s^üntelenvaló vadászatok, és mezei munkák ál
tal gyakoroltatván , legerössebb tagokkal bírt y 
és a’ had terheit, mikor a’ dolog úgy kívánta, 
könnyen kiállotta, megkeményedvén békesség 
idején a’ munka által, és a’ mezei embert min
denkor nagyobbra betsülte a’ Városinál. Mert 
valamint a’ falukban restebbeknek tartatnak az 
©llyanok, kik a’ sövények között vesztégelnek, 
mint a’ kik a’ földel kinn bajlódnak: úgy azo
kat, a’ kik a’ város árnyékában belől a’ keríté
sen hivalkodnak tunyábbaknak hitték, mint a’ kik. 
a’ mezőt mivelnék , és a’ mívesek munkáit foly
tatnák. A ’ vásári gyűlést is bizonyosan azért gya
korolták , hogy a’ városi dolgok fsak a’ kilen-*

6 ’ =-
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ezedik napon vétetnének élő, a’ többeken a’ me
zei dolgok gyakoroltatnának. Mert azokban az 
időkben , a’ mint már fellyebb említettük, a’ Vá
ros nagyjai a’ mezökönnkinn mulattak, és midőn 
köz tanátskozás kivántatott, a’ majorokból hivat- 
tattak a’ Tanátsba$ a’ honnan, a' kik azokat ösz- 
ve hívták utazóknak neveztettek. És mig ez a' 
szokás megtartatott $ míg a’ szántóföldek mivelé- 
sében áz álhatatosság meg volt, azok a' régi Sa- 
binusi Quiritesek , és Romai ösök, még a’ tűz és 
vas között is, még mikor az ellenségnek béiité— 
sei által az ö gabonáik elpusztíttattak is : mégis 
többet tettek el, mint m i, a’ kiknek a’ hoszszas 
békesség megengedte, hogy a’ mezei gazdaságot 
kiterjeszszük. Azért ebben a’ Latiumban és Sa- 
turnusi földön, a* hol az Istenek a’ szántóföldek 
mivelésére magok tanították az ö maradékaikat, 
vagy nemzeteket: itt most kereskedőkkel alkudó- 
zunk, hogy nekünk a’ tengereken túl lévő tarto
mányokból hozzanak gabonát, hogy meg ne éhez
zünk $ és a’ szüretet a’ Ciclades szigeteiből, és a* 
Baeticai, ’s Galliai tartományokból tsináljuk ki. 
Nem is tsuda! holott közönségesen képzelt, és 
már megerősödött vélekedés a z , hogy a’ mezei 
munka motskos munka, és ollyan foglalatosság , 
hogy annak semmi oktató és tanító nem szüksé
ges. De én akar egészlen és eggyütl gondoljam 
ezt a’ dolgot, mint valamelly iszonyú nagy tes
tet , akar annak részeit különkülön mint eggyes 
tagokat tartok tölle, hogy előbb meglep az utol
só nap, mint a’ mezei gazdálkodásnak egész tu
dományát megesmérhetném. Mert a’ ki magát eb
ben a’ tudományban tökélletesnek akarná valla
ni, szükség volna annak, hogy a’ természeti dol
gokat igazán értené, az éghajlásait tudná , hogy 
esmerné mi illik eggyik vagy másik részéhez a' 
világnak, mi nem? hogy a’ tsillagok feltetszésé-
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re és lemenésére figyelmezne, liogy mikor zápo
rok és szelek következnek, ne fogna a’ munká
hoz , és a’ dolgot haszontalanná ne tenné $ a’ je
lenvaló időnek és esztendőnek természetére te
kintene $ mert ezeknek nem mindenkor ugyan azon 
törvény szerént való állapotjok van$ a’ tél és 
nyár se minden esztendőben ugyan azon ábrázat- 
ban jelenik meg 5 nem is mindenkor e^sös a’ ta
vasz , vagy nedves az ősz. Ezeket megvilágoso
dott értelem , és nagyon kikeresett regulák nél
kül , nem gondolnám, hogy valaki előre meg
tudhatná. Tsak magát a’ föld külömbségét és min- 
deniknek természetét, hogy mit tagadjon meg mi 
tőlünk és mit Ígérjen , kevesen tudják megválasz
tani. Minden magános részeknek értéséhez pedig 
ebben a’ tudományban, mikor lehet valakinek 
szerentséje? hogy mind a, gabonáknak és szántá
soknak természetét jól felvegye, mind a’ sokféle 
egymástól külömbözö földeknek nemeit meges- 
merje, mellyek közül némellyek szinekkel, má
sok minétnüségehkel tsalják meg az embert. Es  
némelly tartományokban a’ fekete föld, mellyet 
szürkének neveznek, ditséretes, mint Campaniái 
han, másokban a’ kövér veres jobban megfelel 
aJ reménységnek $ némellyekben , mint Afrikában 
és Numidiában a’ porlós homokok a’ legsikere
sebb földet is termékenységekkel megelőzik $ Asiá- 
han és Misiábpn a’ tömött és enyves fö ld , legter
mékenyebb. Es mind ezek köztt esmerni, mitől 
legyen idegen a’ hegy, mitől a’ lapályos fekvés, 
mitől a’ miveit, mitől a’ miveletlen föld, mitől 
a’ nedves, mitől a’ száraz, mitől a’ gazos, mitől 
a’ tiszta , és ezek közt választást is tenni, mind 
a* fák,mind a’ szellők ültetésében és gondviselé
sében , mellyeknek véghetetlen nemei vágynak ;  
úgy a’ barmok szerzésében és ápolgatásában, 
mert ezt is ide foglaljuk, mint a’ földmivelésnek
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egy részét, noha a’ barom-pásztori tudomány 
külömböz a’ földmiveléstöl. Ez is pedig nem egy
féle , tudniillik , mást kíván a’ ló - mást ismét az 
ökör - tsorda, mást a’ juh, és itt is külömbözöt 
a’ Tarentümi és a’ bodros$ mást a’ ketske, és it
ten is másképpen bánnak a’ sutával és ritka sző
rűvel , másképpen a’ szarvassal és gyapjassal, mint 
a’ miilyen Ciliciában van. A ’ malacz pásztornak 
és Kanásznak is külömböző hivatala, és külöm- 
bözö legeltetései vágynak, a’ sima és tömött sző
rű disznók sem ugyan azon egy állapotú eget, se 
nem azt a’ nevelést és gondviselést kivánják, Es  
hogy a’ barmokat oda hagyjam, mellyekhez tar
tozik az apró marhák és méhek gondviselése is, 
ki tanult annyit, hogy azokon kívül a’ mellyeket 
elölszámláltunk, annyi nemeit esmerné az oltá
soknak , a’ metszéseknek, gyümöltsöknek, a’ ki 
a’ Vetemények mivelését gyakorolná; a’ ki a’ figö- 
fákriak , rósásoknak, annyi nemeire gondot tar
tana , holott sokan nagyobbat is elmulasztanak, 
noha már azok is nem a’ legkevesebb jövedelmek 
kezdettek lenni sokak előtt. Mert a’ rétek, füze
sek, rekettyék és nádak, noha tsekély, mindaz- 
által azok is valami kis szorgalmatosságot kíván
nak. Ennyi sok, és illy külömböző dolgok előa
dása után jól tudómén azt, hogy ha a’ mezei mun
kában részesülendöktől, én mind azt megkívá
nom , valamit egy mezei gazdában akarok , és a’ 
millyet le is írok: ez által meg fog lassudni a' 
tanulóknak igyekezetek, a’ kik illy külömböző 
és szélessen kiterjedő tudomány eránt kétségbe 
esvén, és elijjedvén, nem akarják azt megpró
bálni, a’ minek végbeviteléhez magok sem bíz
nak. De mindazonáltal, a’ mint már M. Tullius 
az Oratorban igen helyesnek mondott: illő hogy 
azok, a’ kik az emberi Nemzet számára leghasz
nosabb dolgokat kivánják felkeresni, és a' kita-

— 9 —
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Iáltakat,’shelybe hagyattakatemlékezetben akap' 
jak hagyni, mindent elkövessenek. Mert ha a' 
nagy elméket, vagy a’ nevezetes mestereknek te
hetségeiket ütői nem érjük is , de azért nem kell 
mindjárt megrestülni, és eltsüggedni, hanem a' 
mit okosan reménylettünk, álhatatosan kell kö
vetni 5 mivel a’ legfelsőbb tetőre vágyakozván, 
elég tisztességes ha tsak a’ második gráditson 
láttatunk is. Nem igaz e’ , hogy a' Latiumi Mu- 
sák, nem tsak Acciust és Virgiliust avatták bé 
az önnön titkaikba, hanem az utánnok valóknak, 
és a’ második gráditstól távol állóknak is, szent 
helyet engedtek? Brutust, Celiust, Polliót sem 
rettentették el Messalával és Gatiillussal eggyütt 
az ekesszóllás tanulásától, Cicerónak ama meny
kövei. Mert maga a' megrettent Ciceró sem en
gedett a’ menydörgő Demosthenesnek és Plátó- 
nalv 5 sem az ékes szóllás Attya ama Maeoni Isten 
az ékes szóllás bőséges folyamataival az ő inaa- 
radékinak igyekezeteket el nem nyomta. Valyon 
látjuk e’ hogy azok a’ kissebb hírű mester em
berek, a’ kik Protogenest és Apellest Parrhasius* 
sál eggyütt tsudálták, annyi századok alatt alább 
hagytak volna az ö munkáikban ? A ’ Phydias ölym- 
pusi Jupiterjének’s Minervájának szépségén az az
után való időben megdöbbent Bryaxis , Lysippus, 
Praxiteles, és Policletus sem restelték megpró
bálni , mit tehetnek, vagy mennyire mehetnek. 
Nem 5 hanem a’ Tudományoknak minden nemei
ben a’ nagyoknak is a’ tsudálat és tisztelet, az 
alábbvalóknak is az ö érdemlett ditséretek meg
adatott. Ide járul az is , hogy az ollyau tökélle- 
tes szántóvetö, mint a’ miilyent mi akarunk, ha 
szinte egész mester nem lesz is , és a’ természet
nek minden dolgaiban, a’ Democritus és Pytha- 
gorás mély belátását, a’ tsillagok és szelek járá
sában Métónak vagy- Eudoxusnak szemességét, a’
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barmok gondviselésében Chironnak és Melamr 
pusnak tudományát, a’ mezőknek és földeknek 
növelésében Triptolemusnak, vagy Aristeusnák 
okosságát utol' nem éri is: mégis mindazonáltal 
igen előre ment, ha a' gyakorlásban a’ mi Tre- 
melliusainkat, Sasernáinkat, és Stolonjainkát utói 
éri : mert a’ mezei gazdaság gyakorlására, se nem 
a’ legfinumabb, se nem a’ mint mondám, a’ leg
vastagabb ész kívántatik $ mivel távol van az, az 
igasságtól a’ mit sokan hittek, hogy igen kön
nyű a’ mezei gazdálkodás, és hogy arra nem kell 
semmi ész is. A ’ möllynek közönséges voltáról 
nem szükség most többet beszélleni, minthogy 

• ennek minden részei egynéhány kiszabott köny
vekben fognak megmagyaráztatni, mellyeket ak
kor fogok rendel előszedni, mikor előre meg 
fogom mondani, a’ mellyeket leginkább szüksé
geseknek tartok az egész Tudományra.

I. M itsoda törvényekre kell átoknak halgát* 
n i,  a ' kik mezei gazdaságot akarnak g ya 
korolni ?

A ’ ki földmívelésre adja magát, arra legyen 
legfőbb gondja, hogy értsen a' dologhoz, hogy 
legyen Jereje a’ költséghez, és a’ tselekedethez 
akaratja, mert utóbb is annak fog lenni leg
jobb miveh földje a’ mint szoll Tremellius , a’ ki 
mivelni, tud-is , tehet is, és akar is 5 mivel tudni 
vagy akarni nem lenne elég senkinek is költség 
nélkül , mellyeket a munkák megkívánnak. Sem 
viszont a’ tselekedetre és költségre való akarat 
nem használna értelem nélkül, mert minden do
lognak feje az : tudni mit kelljen tselekedni, leg
inkább pedig a’ földmivelésben ,mellyben az aka
rat és tehetség tudás nélkül gyakorta nagy kárt 
pkoz a’ gazdának, midőn az oktalanul tett mun-
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Italt haszontalanná teszik a’ költséget. Azért a’ 
szorgalmatos h á zi.g a zd a , a’ ki a’ földmivelés- 
böl bifzonyos utón módon akarja nevelni jövedel
mét, leginkább azon legyen, hogy a’ maga ide- 
jebeli legokosabb földmivelöket minden dolog
ról megkérdezze, és a’ régieknek magyarázatai
kat szorgalmatosán visgálja, és megitélje , mitso. 
da értelemben volt ez , vagy amaz ? és mit tana. 
tsolt ? Valyon azok mind , a’ mellyeket a’ mi ele
ink emlékezetben hagytak, megfelelnek e’ a’ mai 
időbeli mivelésnek? vagy attól némellyek külöm- 
böznek ? mert sok nevezetes írókat tapasztaltam , 
a’ kik elhitették magokkal, hogy a’ hoszszú idők 
folyása által, az ég minémüsége és állapotja meg
változott, és azok közül ama tudós, tsillagvisgá- 
lást tanitó Professor Hipparchus azt hagyta em
lékezetben, hogy eljö az idő, mellyben a’ világ  
sarkai helyekből kimozdulnak, és Saserna is, ez 
a’ nem megvetendő tanítója a’ mezei gazdaság
nak, ugyan ezt láttatott hinni $ mert abban a' 
Könyvében, mellyet a’ földmivelésröl írva hagyott, 
az égnek megváltozott állapotját abból hozza k i, 
hogy a' melly tartományok ez előtt a’ télnek szün
telenvaló keménysége miatt egy elültetett szöllő- 
^öt vagy olajfát is meg nem tarthattak , már most 
megszelídülvén, és megenyhülvén, ’s régi hideg
ségekbe alább hagyván legbővebb olaj és bor 
szürettel bővölködnek. De ez, akar hamis, akar 
igaz ok legyen , bízzuk a’ tsillagokból jövendö
lök tudományára. A ’ mezei gazdálkodásnak több 
réguláit, nem kell eltitkolnunk a’ földmivelötől, 
mellyek közül noha sokat adtak kf az Afrikából 
való Poénos író k : ezek közül mindazáltal soka
kat hamissaknak bizonyítanak lenni a’ miFöldmi- 
velőink, mint Tremellius , a’ ki ugyjjn arról pa- 
naszolkodván, menti mindazáltal, hogy Itáliának, 
és Afrikának külömbözö természetű ege és föl-
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lle, nem tudna annyi jövedelmet adni. Akármik 
legyenek pedig ázok, a’ mellyekben a’ mi időnk- 
keli mezei tudomány a’ régiektől külömbözik : de 
ezeknek nem kell elrettenteni a’ Tanulót az olva
sástól : mert sokkal többek találtatnak a' régiek
nél , a mellyeket helybe kell hagynunk , mint a5 
mellyeket meg kell vetnünk. Nagy továbbá a 'G ö 
rögök között a’ mezei dolgokról tanítók serege 
is., kiknek fejek a’ nagy hirü Poéta a’ Boéotia- 
heli Hesiodus , nem keveset tett a' mi mestersé- 
günkré. Azután jobban segítették a’ Böltsesség 
kútfejéből támadt Abderai Democritus, a’ Socra- 
test követő Xenophon, a’ Tarentumi Archytas, 
a’ Peripatetíeus tanító Aristoteles, és annak ta
nítvánnyá Theophrastus. A ’ Siculosok is, nem 
kevés gondal vitték ezt a* dolgot, Hieron, és az 
ö tanítvánnyá Epicharmus, Philometor és Atta- 
lus. Athéné pedig számos írókat szült, kik kö
zül legalkalmatosabbak Chaereas, Aristandros, 
Amphilochus , Euphron , Chrcstus, Euphronis , 
nem mint sokan gondolják Amphipolisbol v aló , 
a’ ki maga is ditséretes földmivelönek tartatik , 
banem Athéné földének fogadott polgárja. Gon - 
doskodtak erről a’ szigetek is, mint bizonyság 
erre, a’ lihodusi Epigenes, a’ Ghiobeli Agatoch- 
Jes , a' Thasusi Euagon, és Anaxipolis, a’ hét 
Böltsek közül az eggyiknek hazafitársa is Merian- 
der és Diodorus különössén magoknak tulajdoní
tották az okos földmivelést. Ezeknél nem voltak 
alábbvalók a’ Milétumi Bacliius és Mnasseas, a’ 
Cyméi Antigonus, a’ Pergamomi Apollonius , 'a ’ 
Colophoni Dión, a’ Maroriiosi Hegesias. Mert 
ugyan is, a’ Bithiniai Diophanes , az egész Uticai 
Dionysiust , a' Poenus Mago magyarázatját, a* 
Jnelly sok könyvekre kiterjedt; hat rövid köny
vekre szorította. Más homályosabbak i s , a’ kik* 
«ek hazájdkról pem tudunk, a' mi tudományunk-

—  Í J  —
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húz adták valámí segítséget. Erek azok : Aadro- 
tion , Aeschrion , Aristomenes, Athenagoras , Cra- 
tes, Dadis, Dioaysius, Euphyton, Euphorictn. 
Nem kevesebb hűséggel megadták nékunk a’ mi- 
vei tartoztak a’ magok részéről, Lysimaehus, és 
Cleobulus, Menestratus, Pleutiphanes, Persis,-5 
Theopbilus. Es hogy végre a’ földmivelésnék Ró- 
mai polgárságot adjunk, (mert az emlitett írók 
Görög Nemzetbeliek voltának) már most M. 
Gato Censorinust említsük, a’ ki azt legelöszször 
deákul megszóllaltatta; ö utánna a’ két Sasernát 
az Attyát és fiát, kik azt szorgalmatosán tanítot
ták ; és annakutánna Tremellius Scrofát, a'ki ezt 
ékessen szóllóvá tette, és M. Terentiust, a’ ki 
kipallérozta; majd Virgiliust,’ á’ ki versek által 
is hathatóssá tettei Utoljára, ne tartsuk méltat
lannak mint egy az ö gyermeki tanítóját Julius 
Hyginust említeni ; hogy mindazáltal a' Cartha- 
góbeli Magot a' mezei gazdálkodásnak attyát leg
inkább tiszteljük; mert ennek azok a’ huszon- 
nyoltz emlékezetes Könyvei a’ Tanáts rendelésé" 
bői Deák nyelvre fordíttattak. Mindazonáltal, 
nem kevesebb ditséretet érdemelnek a’ mi időnk- 
beli Férjfiak, Comélius Celsus,és Julius Atticus. 
Tudniillik az első ennek a5 tudománynak egész 
testét öt Könyvekbe foglalta b é, a’ másik a’ föld
művelésnek a' szőlő tökre tartozó egy neméről, 
különös könyvet adott k i; kinek mint tanítván
n yá, Julius Graecinus két könyveket hagyott el
mésebben és tudósabban írva, hasonlóképpen a’ 
szőlőkről a’ maradék kezébe. Ezeket tehát Pub- 
lius Silvinus! ! minekelötte a’ földmi velőssel ke
zet fognál, tudakozd meg, dé nem ollyan megha
tározással , mint ha az egész dolognak velejét, az 
ö értelmek szerént folytatnád; tudniillik az ollyan 
íróknak a’ munkáik inkább tanítják a’ földmivelöt, 
mint azzá tennék. A ’ szokás ás tapasztalás ural-
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kodnak a’ mesterségekben, és nintsen tsak egy 
tudomány is, a’ mellyben hibázással ne esne a’ 
tanulás. Mert mikor a' roszszúl intézett dolog* 
roszszúl üt k i, távoztatjuk a' miben megtsalód- 
tünk ; és a’ jó utat felfedezi a’ tanitó oktatása. 
Minekokáért a’ mi réguláinka’ tudománynak nem 
tökélletességre való vitelét, hanem felsegéllését 
íg é rik ; nem is lesz mindjárt valaki alkalmatos 
a’ szántás vetésre ezeket a’ régulákat elolvasván, 
hanem ha tselekedni is akarja -azokat, és tehet- 
tsége által tselekedheti is. Azért ezeket mint va- 
lamelly segédeket úgy Ígérjük a’ tanulóknak, 
mellyek magokban nem fognak használni, hanem 
a’ többekkel. De még' ezek az erősségek sem tesz
nek annyit, a’ mint mondották; nem a’ szüntelen 
vfiló munka, és a’ majoros tapasztalása, nem, a’ 
tehettségek, és a’ költségre való akarat, mint a’ 
gazdának tsak egyszeri jelenléte, melly ha tsak 
gyakran nem esik a’ munka közben, mint mikor 
a’ Sereg közt nints jelen a’ hadi vezér, minden 
munka meg á ll; és nagyon hiszem, hogy Poenus 
Mago ezt akarta jelenteni, mikor a’ maga Írásá
nak elejét így kezdte-el! A ’ ki szántó földet 
vészen , adja el a’ házát, hogy ne a’ városi mun
kát tegye inkább , mint a’ mezeit ; a’ ki jobban 
szereti a’ városi lakást , annak nem lesz szüksé. 
ge mezei majorra. Melly törvényt én , ha meg 
lehetne tartani ebben az időben, meg nem vál
toztatnék. Most mivel sokakat közülünk a’ haza- 
fiúi nagyra látás gyakran kihív, és gyakrabban 
kinn tartóztatot, következik, hogy a’ városkör
nyéki majort legalhalmatosabbnak valljam a’ ho
vá a’ mindennapi kimenetel a’ törvény-széki fog
lalatosság után a’ hivatalbelinek könnyen meg
eshessen. Mert a’ kik meszsze , hogy ne mondjam 
túl a’ tengeren vesznek szántóföldeket, a' magok 
ősi jószágaikat, mint valamelly örökösöknek úgy

—  1J —
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adják által a’ magok szolgaiknak, még pedig a* 
mi nehezebb életekben $ mivel ezek is az Urak
nak olly nagy meszsze való távol létek miatt el
romlanák, és el romolván elkövetett gonoszsá
gok után, a’ következők várások közben, inkább 
a’ ragadozásra, mint a’ földmivelésre igyekeznek.

II. M itsoda jószág tartatik legjobbnak.
r ' -

Úgy Ítélem azért, hogy közel kell szántóföl
det venni, a’ hova a’ gazda gyakorta kimehessen, 
és többször megizenhesse, hogy ki fog menni , 
mint a’ hányszor kimegy • mert ettől a’ félelem
től viseltetvén a’ majoros, a’ tselédekkel eggyütt 
mindenkor munkába lesz. Valamikor pedig tsak al
kalmatosság adódik reá, a’ mezőn mulasson , nem 
hivalkodó heveréssel, nem is az árnyékon $ mert 
a’ szorgalmatos gazdának illő a’ maga földeinek 
minden részetskéit és az esztendőnek minden szaka
szaiban gyakorta körül járni, hogy a’ földnek 
természetét, mind zöldellő korában és füveiben , 
mind már érett gyümöltseiben annál okosabban 
kinézhesse , és tudhassa, mit keljen azon jobbí
tani, és igazítani, mivel régi mondás az, mégpe
dig a’ Gátoé: Jaj annak a’ földnek, mellynek a’ 
gazdája nem maga tanítja mit kell a’ körül tsele- 
kedni , hanem a’ majorostol kérdi azt meg. Mi- 
nekokáért akar az ö eleiről reá szállott jószágot 
bír valaki, akar úgy akar azt szerezni, fő gond
ja legyen, hogy tudja azt, mitsoda nemű vidé
ket tártnak alkalmatossabbnak,hogy vagy el legyen 
Toszsz és haszontalan nélkül, vagy vegyen dítsé- 
retest. Ha kívánságunknak megfelel a* szerentse , 
legyen a’ földünk egésséges ég alatt, termékeny 
helyen, egy része sík mezőn, más része pedig 
vagy napkeletre, vagy délre lassan hajló halmo
kon , és a' tanyái álljanak némellyek miveltek-

böl,
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Jjöl, mások pedig1 erdőségből és berkekből, nem 
is távoi a’ tengertől, vagy valamelly hajókázható 
folyóvíztől, a’ hová a’ termest el lehessen szál
lítani, és a’ mellyen az eladó jószágokat bé le*r 
hessen vinui. A ’ retekre, szántóföldekre, füzesekre 
és nádasokra elrendelt mezöség, az épülethez kö
zel legyen. Más élöfáktól üres halmok, egyedül 
gabonáknak szolgáljanak, mellyek a’ kevéssé szá
raz és kövér mezőkön inkább diszlenek mint me
redek helyeken. Azért a’ magassabb gabonás föl
deknek is lapjoknak kell lenni, és tsendes kapá
soknak, ’s a’ mezei fekvéshez minél hasonlóbbak
nak. Azután a’ több halmok olajfákkal, szőlők
kel, és azokhoz megklvántató karókkal rakattas- 
sanak bé , hogy fával, kővel, ha a’ szükség épí
tést kívánna, és barmoknak való legelővel szol
gálhassanak. Továbbá, a’ rétekre, kertekre, fü
zesekre , lefolyó patakokat és buzgó forrásokat 
botsássanak. Legyenek ott marha és egyébb négy
lábú állatoknak tsordáik is, mellyek a’ miveit és 
bokros helyeket legelhessék. De ez a’ fekvés mel- 
lyet itt kívánunk nehéz, ritka, ’s keveseknek van 
hozzá szerentséjek } ezután következik, a’ melly 
ezek közül legtöbbel b ir, szenyvedhetö a* melly 
nem legkevesebbel. ,

III. M ire kell vigyázni a szántóföld megné* 
zésében és vevésében.

Porcius Cáto ugyan azt ítélte, hogy a’ szán
tóföld megvevésében és nézésében fóképen ket
tőt kell gondolóra venni, a' levegő egéssóges 
voltát, és a’ hely termékenységét} mellyek kö
zül ha valamellyik meg nem volna, és mégis va
laki akarná mivelni, eszelős volna, és azt az 
atyafiakra és rokonokra kéne bízni : mert egy okos 
embernek sem kellene költeni terméketlen fold' 

L u c. Jun. M á d , Columel. /. Dar. %
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művelésére; a’ dögleletes noha termékeny és kö
vér földön is, nem tehet szert a’ gazda gyümöl- 
tsökre; mert a’ hol az életet kell kitenni a’ ve
szedelemre , ott nem tsak a’ gyümölts jövedelme ,  
hanem a’ mivelök élete is héttséges, vagy inkább 
a’ halál bizonyosabb a’ nyereségnél. Ezekhez még 
két fö dolgokat tett, mellyekre szinte úgy kelle
ne tekinteni; az útra, a’ vízre, és szomszédra.—  
Sokat tesz a’ szántóföldre az útnak alkalmatos 
volta, először a’ gazdának jelenlétére nézve, a’ 
ki örömestebbmegyen oda, ha az alkalmatlan út
tól nem irtódzik; annakutánna az oda vijendö és 
onnan elhozandó eszközökre nézve, melly az el
tett gabonáknak neveli az árokat, és kevesíti az 
oda vitt dolgokra való költséget, mert annál ke
vesebbe kerül az oda vitel, mennél könnyebb 
oda menni. Nem semmi kevesebbért is menni, ha 
fogadott barmokon utazol, a’ melly jobb is, mint 
a’ magadéit kémélleni. A ' szolgák is , a5 kik kö
vetni fogják a’ gazdát, nem nehezen mennek gya
log. —  A ’ víznek szükséges volta olly nyilvánva
ló mindenek előtt, hogy arról szóllani se kell , 
mert ki kételkedik arról, hogy szükséges ne vol
na a z , a’ melly nélkül senki mi közülünk sem 
egésséges, sem beteges életét fenn nem tarthat
ja ? A’ szomszéd alkalmatos voltáról nem bizo
nyos ugyan, kit néha a’ halál és más külömbözö 
okok velünk eggyütt változtatnak. Ezen az okon 
némellyek megvetik a’ Cató értelmét, kik mind
azonáltal nagyon láttatnak tévelyegni, mert vala
mint böltset illet a’ véletlen eseteket nagy lélek
kel elszenyvedni : úgy ostoba az , a’ ki maga okoz 
magának szerentsétlenséget , mellyet a’ tselekszik, 
a’ ki pénzen vesz magának roszszszomszédot; ho
lott gyermekségétől fogva, ha ugyan szabad szü
léktől lett származása , halhatta azt: M ég az 
öhör se veszne e/, ha roszsz szomszéd nem 
vo ln a ; melly nem tsak az ökörről mondatik, ha-
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nem a* mi gazdasági dolgainknak minden részei
ről , annyira, kögy sokan készszebbek voltak ha- 
zájok nélkül el lenni, és a’ szomszédoknak bosz- 
szontások miatt lakóhelyektől elfutottak 5 hatsak 
másért nem gondoljuk 3 hogy a’ Nemzetek külöm- 
bözö tartományokra eloszlottak, elhagyván ha. 
zájoknak földét, mint azért, hogy a’ roszsz szom
szédokat el nemszenyvedhették. Értem az Achae- 
usokat és Hiberusokat, úgy az Albanusokat, Si- 
culusokat, és hogy a mi eredetünket érdekeljem, 
a' Pelasgusokat, Aborigeneseket, Arcádiaiakat. 
De hogy ne tsak közönséges gonoszokról szóll- 
jak, magános emberekről is emlékezetbe maradt, 
mind Görög Ország tartományaiban , mind eb
ben a’ Hesperiában is , hogy utálatos szomszédok 
voltak 5 hanem ha amaz Autolycus szenyvedhető 
szomszéd lehetett valaki előtt, vagy az Aventinus 
begy lakosa Cacus , a’ Palatinusiaknak az ö szom
szédjaiknak valami- örömöt okozhatott, mert in
kább akarok elmúltakról mint jelenvalókról em
lékezni , hogy a’ magam szomszédját ne említsem , 
a’ ki se terebélyes fát a’ magam földénn fenn ál- 
lani, se plánta oskolát, se semmi karót a’ sző
lőtőke mellett meg nemszenyved, se pedig a’ bar
mokat szabadon legelni nem engedi. Méltán itel 
tehát a’ mint én vélekedem M. Porcius, hogy az 
illyen pestist kerülni kell, kivált a’ földmivelés- 
re igyekezöt méltán intette meg, hogy arra ön
ként rá ne adja magát. Mi a’ több regulákhoz 
ezt adjuk még hozzá, mellyet a’ hét Böltsek kö
zül az egyik örökre mondott a’ maradéknak : IVÍó * 
dót és mértéket kelltartani a' dolgokban. És  
ezt nem tsak a’ mást tselekedökröl, hanem a’ 
szántó - föld szerzőkről is kell venni és érte
ni , hogy tudniillik nagyobbat ne vegyenek, 
mint a’ mennyit a’ helyes számvetés szerént meg- 
birliataak j mert ide tartozik a mi Versirónksuk

a *

—  1 9  —
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ama* jeles mondása: Ditsérd ct nagy teleltet, de 
Tsah keveset munkály *), mellyet mint emlé- - 
kezetben hagyott régi törvényt, ez a’ tudós em
b er, mint én vélekedem, úgy foglalt volt versbe. 
Tudniillik bizonyos dológ , hogy amaz elmés Poe- 
nus nemzet azt mondotta: Gyengébbnek kell a’ 
földnek lenni, mint a’ földmi vetőnek $ mert mivel 
azzal birkózni kell, ha erössebb a’ jószág, a’ gaz
dát a’ földhöz tsapja. Nints is arról kéttség, hogy 
a' sok föld kevesebbet fizet, ha roszszul mivelte- 
tik , mint a’ kevés , ha jól. Azért is elmúlván a’ Ki
rályok , azok a’ Liciniusi héthét holdak , mellye- 
ket a’ nép Bírája fejenként kiosztott vo lt, na
gyobb nyereséget adtak a’ régieknek, mint most 
nékünk adnak a’ legtágasabb mezöségek. Curius 
Dentatus ugyan, kiről ez előtt egy kevéssel em- 
lékézénk az ö szerentsés vezérsége után ollynagy  
gyözödelmet nyervén , midőn néki a’ nép az ő je
les virtusáért ötven hold földet adott volna aján
dékba , ezt a’ polgármesteri és gyözödelmi sze- 
rentséhez sokallotta $ és megvetvén a’ népnek kö
zönséges ajándékát, ezzel a’ közrendü mérték
kel megelégedett. Azután is midőn a’ mi gyözö- 
delmeink és az ellenségeknek eltörlések megbö- 
vitették volna a’ szántóföldeket: mindazonáltal
bűn volt a’ Tanátsbeli embernek ötven holdnál 

többet bírni, és C. Licinius a’ maga törvénye ál
tal kárhoztatott, hogy azt a’ földbeli mértéket 
mellyet a’ Tanátsban bírói sürgetésből közönsé
gessé tett, a’ szerfelett való birásbeli kívánság
nak dühe miatt által hágván, nem annyira azért, 
hogy kevélységnek látszott annyi helyet tartóz
tatni, mint azért, mert gonoszság volt azokat a’ 
földeket, mellyeket az ellenség futásával pusztán 
hagyott, eddig hallatlan módon, újj szokással,

*) Virgilius Georg 2: 397 v.
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a’ Római polgárnak, az atyai örökség mellett 
miveletlen hagyni. Azt a’ mődot kell tehát a’ szán
tóföldek’ szerzésében is tartani, a’ mellyet más 
dolgokéban5 tudniillik, annyit kell azokból el
foglalni, a’ mennyi szükséges, hogy annyit lát
tassunk venni, a’ mennyitmegbirunk, nem a’ men
nyivel magunk terheltetnénk, és másoktól ragad
nánk el a’ hatalmasok szokások szerént, a’ kik 
annyit bírnak a’ Nemzetek’ határiból, a’ mellyet 
lóval se tudnak megkerülni, hanem a’ barmoknak 
hagyják az eltapodásra és pazérlásra, és a’ va
daknak a’ pusztításra, vagy az adóssaikkal munkál
tatják, és fogságba tartják. A ’ mód pedig lesz 
kinek kinek az ö, mérsékelt akaratja és tehettsége; 
mert nem elég a’ mint már az előbb mondottam, 
bírni akarni, ha nem mivelheted.

IV . A ' vidék egésséges voltáról.

Ezután következik a’ Caeso tanátsa, mellyel 
élt Cató is , a’ mint mondják: tudniillik: hogy a’ 
kik szántóföldet akarnak venni, gyakorta meg
nézzék azt, a’ mellyet venni igyekeznek. Mert az 
első megnézéssel, séma’ hibái, sem az elrejtett 
jó tulajdonsági nem látszanak ki,m ellyek a’ több
szöri megnézéssel jobban kitetszenek. A ’ kövér 
és termékeny szántóföld megnézésének még a’ mód
ját is meghagyták né künk a’ mi Eleink, a’ melly- 
nek minémüségéröl fogunk szóllani a’ maga he* 
lyén , midőn a’ földnek nemeiről fogunk értekez
ni. Azt mindazonáltal közönségesen mintegy bi
zonyítanom kell, és gyakran mondanom, hogy 
már az első Punicumi hadban, ama nevezetes ha
divezér M. Attilius Regulus azt mondotta: hogy 
valamint a’ legtermékenyebb jószágot se kell meg 
venni, ha egyszer egésségtelen helyen van : úgy 
a’ soványt se , ha legegésségesebb helyenn fék-
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iszik is. Mellvet Attilius a’ maga idejebeli szántóve- 
tőknek, nagy tapasztalása lévén , nagyobb tekintet
tel javasolt. Mert azt mondják a’ históriák, hogy 
ő a' Pupiniai dögleletes , és egyszer’smind sovány 
földnek mivelője vala. Minekokáért, a’ mintbölts- 
höz illő nem venni mindenütt, és sem a’ termékeny
ségnek hódításai, sem a’ kellemetességnek szép
sége által meg nem tsalattatni: úgy az igazi se
rény gazdának kötelessége az, hogy a’ mit vagy 
által vett, vagy úgy vásárlott, termékennyé 
és hasznossá tegye; mert a’ nehezebb levegőnek 
is sok orvosságait hagyták a’ R égiek, meílyek- 
kel a’ dögleletességet enyhíteni lehet, és a’ so
vány földön a’ mivelönek okossága és szorgalma- 
tossága a’ soványságon erőt vehet. Erre pedig rá 
mehetünk , ha amaz igazmondó Versirónak mint va- 
1 mellyOraculumnak úgy hijendünk, a’ ki azt mond
ja: A  szeleket 's az idők forgásit jó l kitanulni, 
Szükség ;  a ’ miveles m ódját, helybeli szokást 
is , mit terem ez va gy am az f ö l d ,  és mit nem  
terem in k á b b : *) mindazonáltal meg nem elé
gedvén vagy az előttünk élt vagy a’ mostani mi
velőknek is tekintetével, ha magunk is példákat 
adni el nem mulatunk és ujj próbákat teszünk. 
Melly noha részenként néha káros: eggyüttmind- 
azonáltal hasznos dolog; úgy h o gy, egy szántó
föld sem miveltetik haszon nélkül; egyszer’smind 
a’ próbálással azt tselekeszi a’ birtokos, hogy 
arra formáltatok által, a’ mit legjobban tud tse- 
lekedni. Ez a’ dolog a’ legtermékenyebb szántó
földeket is hasznossabbakká tészi. Azért sohol 
sem kell a’ külömbözö próbákat elmulatni: sok
kal inkább pedig bátorkodni kell a’ kövér földön, 
mert itt sem a’ munkát sem a’ költséget nem te
szi hijjábavalóvá a’ következés. — De ha hasz-

*) Virgilius Georg 1 :  43 v.
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nos tudni, miilyen jószágot és miképen kelljen 
mivelni: hasznos azt is , miképpen kelljen a’ ma
jort építeni, és miképpen kelljen hasznosan el
rendelni. Ugyan is , emlékezetbe maradt , hogy 
azt sokan elhibázták, mint ama derék férfiak, L . 
Lucullus, és Scoevola, kik közül egyik nagyobb , 
a’ másik kissebb majorokat épített, mint a’ szán
tóföld nagysága hozta volna azt magával, holott 
mind a’ kettő ellene van a* gazdálkodásnak; mert 
a’ tágasabb épületeket nem tsak többön építjük, 
de nagyobb költséggelis oltalmazzuk, mikor pe
dig kissebbek, mint sem kívánná a’ jószág, a’ ter
més elvesztegetödik; mivel mind a’ nedves dol
g o k , mind a’ szárazak, a’ mellyeket terem a’ föld, 
könnyen elromlanák, ha vagy nintsenek épületek 
a’ hová bővítethetnének, vagy azok a’ szorosság 
miatt alkalmatlanok. —  A ’ maga tehettségeihez 
képest minél jobb lakásának is kell lenni a’ gaz
dának, mind hogy örömestebb menjen a’ mezőre, 
mind hogy ott kedvére mulasson. Annál inkább, 
ha követni fogja ötét az aszszony is , kinek vala
mint a’ neme, úgy rátartóbb a’ kedve is. Minek- 
okáért valami kellemetességgel kell azt megnyer
n i, hogy annál tsendesebben mulasson a' férfival. 
Tsínosan építsen hát a' szántóvetö; de mégis ne 
légyen nagy építő , és annyi udvart ne fogjon fel, 
mint szóll Cato , hogy a’ major a" jószágot, vagy 
a’ jószág a’ majort keresse; mellynek egész fek
vésének miilyennek kell lenni, meg fogom most 
magyarázni.—  A ’ melly épülethez hozzáfogunk, 
valamint egésséges helyen, úgy annak legegéssé- 
gesebb részén kell állani; mert a’ megszorult, és 
megromlott levegő a’ mi testeinknek sok vesze
delmekre ád alkalmatosságot. Vágynak nemelly 
helyek , mellyek napfordulásakor nem melegesz
nek meg, hanem a’ tél hidegei miatt szenyvedhe- 
tetlenül tsikorognak, mint Thébásról, Boeotiá-
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ról mondják. Vágynak a’ mellyek télben melegek, 
de nyárban kegyetlenül forrók, mint az Euboa- 
beli Chalcisrol írják. Tehát meleggel és hideg
gel mérsékelt levegőt kell választani, melly szin
te a’ hegy közepén szokott lenni, melly se alatt 
nem lévén, a’ tél zuzzaitól nem gyötretik, vagy 
nyárba a’ forró gőzölgésektől nem égettetik , sem 
a’ hegyek tetejére fel nem emeltetvén , tsak kevés 
szelekkel vagy essökkel dühösködik, az eszten
dőnek minden szakaszában. A’ legjobb fekvés hát 
a’ hegy dereka, úgy mindazáltal ha egy kevés
sé dombos, hogy mikor a’ tetöröl a’ záporokból 
költ árvíz lefelé fo ly , a’ fundamentomot el ne 
rontsa.

V. A '  V í z r ő l .

Legyen pedig vagy belöl a’ majorban , vagy 
kívülről jó forrás vezetve $ a’ fáézás és legelő a* 
szomszédságba. Ha folyóvíz nem lesz, kútvízet 
kell keresni a? szomszédba , melly ne legyen mély 
merésü, keserű, vagy sós ízű. Ha e’ sem lenne, 
és szűk volna a’ szivárgó vízhez a’ reménysége 
készíttessenek az embereknek nagy vizfészkek, 
a’ barmoknak pedig tavak az essövíznek azután 
való öszvegyüjtésére , a’ melly a’ test egés- 
ségéhez legalkalmatosabb; hanem ez úgy lesz 
derék, ha tserép tsöveken vezettetik a5 béfedett 
vizfészekbe. Ezután való a’ hegyekből származó 
folyóvíz , melly a’ kősziklákon úgy rohan le mint 
Gvártzénumbán Campaniaban. Harmadik a’ kút- 
v iz , vagy a’ hegyi, vagy a5 melly nem a’ völgy’ 
legalsó részén találtatik 5 legalábbvaló a’ motso- 
jabeli, a’ melly lassú mozgással megy $ döglele- 
tes, melly a’ tóban mindenkor áll. Ugyan ez a’ 
víz mindazáltal noha ártalmas természetű, tél 
idején a’ záporoktól megszelídül $ a’ honnan a’ le-
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vegői víz igen egésségesnek tartatik, annyira hogy 
a’ mérges nedvességnek is elveszi a’ veszedelmét, 
de ez az italra legjobbnak mondatik. Többire a’ 
hévségek melegének mérséklésére és a’ helyek
nek kiességére, legtöbbet tesznek az ugró pata
kok, mellyeket ha a’ hely’ alkalmatos volta en
ged i, az én ítéletem szerént, akarmitsodások le
gyenek, ha egyszer édesek , be kell venni a’ ma
jorba. Ha a’ halmoktól távolabb esik a’ folyó, 
és a’ hely’ egésséges volta, ’s a’ partnak kitet- 
szöbb fekvése ellent nem áll hogy a’ major a’ fo
lyó mellé helyheztessék,rá kell vigyázni,hogy in
kább hátul mint elöl essék a’ folyó, és hogy az 
épület eleje elfordulva legyen annak a’ résznek 
alkalmatlan szeleitől, és szembe essen a’ legkel- 
leiiíétessebbekkel } mivel többire a folyók nyár
ban gőzös, télben pedig hideg ködökkel seté- 
tednek, mellyek ha a’ fúvó szeleknek nagyobb 
erejek által el nem széllesztetnek, a’ barmoknak 
és az embereknek nyavalyát okoznak. Az egéssé
ges helyeken pedig a’ mint mondottam, legjobb 
ha a’ major napkeletre vagy délre fordittatik, 
a’ nehezebb helyeken pedig északra. És ha ten- 
geres a’ hely; vagy közel legyen a’ tengerhez, 
és éppen a’ partján álljon, úgy hogy a’ habok is 
verjék az oldalát, vagy jó távol attól$ mert jobb 
inkább távol vagy közel lenni a’ tengertől, mint 
középben, mivel a’ közép helyek nehezebb lé- 
lekzetiiek. Tónak sem kell közel esni az épületek
hez , sem katonai útnak; mert amaz a’ melegek
ben ártalmas mérget botsát magából ki , és éles 
fulánkokkal felfegyverkezett állatokat terem , 
mellyek legsűrűbb rajzással repdesnek ránk, mind 
pedig ollyan viperáknak és kígyóknak pestiseit 
hotsátjá k i, nemiévén azoknak télen vizek , mel
lyek a’ fertő és megforrott habarék által megmér
gesedtek , mellyekböl gyakorta titkos nyavalyák
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származnak, mellyeknek okait még az Orvosok 
sem tudják által látni} de egész esztendőn által 
i s , a’ hely és nedvesség , a’ mivelő szerszámokat 
és eszközöket, az eltett , esel nem tett gyümÖl- 
tsöket el rontja* E ’ pedig, a’ katonai út, az ott 
elmenő utazóknak pusztításaik, és szüntelen 
járó vendégeknek betéréseik által megháhoritja a’ 
gazdálkodást, mellyekért úgy ítélem, hogy ke
rülni kell az illyetén alkalmatlanságot, és a’ ma
jort sem az útba^ sem dögleletes helyre nem kell 
állítani, hanem az úttol meszsze és felemelkedett 
földre, hogy annak az eleje téli napkeletre tar
tson } mert az illyen fekvés a* téli és nyári szele
ket métékletes egyarányuságban tartja, és men
nél jobban hajlik az épület földe kelet felé, an
nál szabadabb szellő éri nyárban , és a’ téli sze
lek kevesebbé bántják, ’s a’ reggeli napfeljövése is 
ann ál jobban felengesztelheti, hogy a’ megfagyott 
harmatok megolvadjanak, mivel mind dögleletes- 
nek tartatik az , a’ mi a’ naphoz távol, és annak "s a’ 
száraztó szeleknek ellenébe esik} melly ek nélkül ha 
szűkölködik, semmi más erő nem tudja az éjjeli zú- 
zokat, ’s az ottan leüllepedett motskosságokat és 
lutskokat felszáraztani és eltörölni. Ezek pedig 
mind az emberekre veszedelmet hoznak, mind a’ 
tsordákra és plántákra ’s azoknak gyümöltseikre. 
De a’ ki lejtős helyekre akarja állítani az épületeket, 
mindenkor az alsó részén kezdje; mert mikor ala- 
tsonyabb helyen emelkednek fel a’ fundamento- 
mok, nem tsak a’ magok terheket könnyebben 
fogják tartani , hanem támasz és oszlop gyanánt 
is szolgálnak azoknak ellenébe, mellyek azután, 
ha talám a’ majort tetszene meghoszszabitani, a 
felső részhez fognak foglaltatni: tudniillik , az. 
először alól építtetett részek erősen ellent álla
nak azoknak, mellyek azután felyül rakatván,
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reá nehezkednek. De ha a’ dombnak a’ felső ré
szén kezdetik a’ fundamentom, és a’ maga terhe 
reá nehezedik, akar mit ragasztasz osztán alól 
hozzá, elnyilik és ketté hasad. Mert mikor az 
ujj a' régivel ragasztatik öszve, az ujj épület 
mintegy nyomattatván a’ régitől, enged az erő
nek, és a’ mi először építtetett, a’ hajlón reá ne
hezedik, és lassanként nyomattatván a’ maga ter
hétől lefelé vonattatik. Azért az építésnek ezt a’ 
hibáját, mihelyt először megvettetik a’ fundamen
tom, kerülni kell.

VI. A ' M ajornak helyhezteteseröl.

A ’ módja pedig és a’ részeinek száma alkal
maztassák az egész kerítéshez, és osztassák há
rom részekre , úgymint mulatsági, gazdasági, és 
termés - tartói részekre. A ’ mulatsági rész ismét 
télire és nyárira úgy rendeltessék e l, hogy a’ téli 
szobák téli napkelettel legyenek szemközt, az 
ebédlők téli napnyugottal. Ismét a’ nyári szobák 
őszi délre legyenek, hanem ennek az időnek ebéd
lői téli napkeletre. A ’ ferdöházak nyári napnyu- 
gottnak fordittassanak, hogy délután és egész 
estvéig világosok legyenek. A’ sétállók téli délre 
ejtessenek, hogy télbe legtöbb napfényt, nyár
ban pedig legkevesebbet fogadjanak el. —  De 
a’ gazdasági részében nagy és magas konyha épít
tessék, hogy az öszvekötése is , & tűzi veszede
lemnek ne legyen kitétetve, és abban a’ tselédek 
az esztendőnek minden részeiben szabadon mulat
hassanak. A ’ feloldozott szolgáknak az őszi dél
re néző kamarák legjobbak lesznek 5 a’ kötöztek- 
nek mennél egésségesebb földalattvaló fogház, 
sok, még pedig szoros ablakokkal megvilágosit- 
va, és a’ földhöz úgy alkalmaztatva, hogy kéz-
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zel el ne lehessen azokat érni. *) A ’ barmoknak 
legyenek ollyan istállójok, mellyeket sem a’ hideg, 
sem a’ meleg át ne járjon. A ’ szelíd tsordakuak 
kétféle istállóik, téliek és nyáriak, a’ több bar
moknak pedig mellyeknek a’ majorba kell marad- 
niok, rész szerént fedeles helyeik, rész szerént 
az ég alatt magas falakkal körül véve, hogy amott 
télen, itt pedig nyáron által a’ vadak erőszakté- 
teleitöl tsendesen maradjanak. ' De minden istál
lók úgy rendeltessenek e l, hogy semmi nedves
ség be ne folyhasson, és mind az is a’ mi beim 
származott, minél elébb elenyészszen$ hogy sem 
a’ falak fundamentomai meg ne romoljanak, sem 
a’ barmoknak körmeik is. Az ökör istállóknak 
széleseknek kell lenni, tíz lábnyiaknak, vagy leg
alább kilentznek, a* melly mérték mind a’ ba
romnak a’ lefekvésre, mind a’ béresnek tágas 
kelyet szolgáltasson. A ’ jászloknak nem kell fel- 
lyebb állani, mint a’ hogy az ökör, vagy barom 
alkalmatlanság nélkül fenn állva ehetik. A ’ ma
jorosnak az ajtó mellett legyen a’ lakása, hogy 
a’ bémenöket és kijövöket megláthassa. A ’ Szám
tartónak az ajtó felett ugyan azokból az okok
b ó l, és ö majorost vigyázza a5 szomszédtságból  ̂
és mind a’ kettőhöz közel legyen a’ tsür, a’ ho
va hordattassék minden mezei szerszám, és abban 
belől bézárott hely, a’ hová a’ vas szerszámok 
tétessenek. Az ökrészeknek és pásztoroknak a’ há
zaik a’ magok barmaik mellé tétessenek, hogy 
azoknak gondviselésére alkalmatos legyen a’ ki
menetel. Mindnyájan pedig minél közelebb lak-

A’ Romai gazdák többnyire pénzen Vett, és 
rab-szolgák által miveltették földeiket; ezek 
között némellyek szabadon voltak, mások 
pedig, kötve, és ezeket minden estvé be
zárták.
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janak egyik a’ másikhoz, ne hogy a’ külöm- 
hözö reszeket körüljáró majorosnak gondos
sága, sokfelé vonattassék, és hogy egymás kö
zött mindenik szorgalmat osságának, és keve
résének tanni legyenek. —  A ’ terméstartó része 
pedig elosztatik; olajos pintzére., sajtóiéra, bo- 
ros-pintzére, forralóra, széna - tartóra, poly- 
va-szinre, patikákra, és tsürökre 5 és ezek közül, 
a’ mellyeiv lapon vágynak a’ nedves dolgok őr
zésére forditassanák, mint az eladó bornak és 
olajnak; a’ száraz dolgok pediggyüjtessenek pad
lásokra, mini a’ gabonák, széna, lombok, poly- 
vák és egyéb takarmányok. Hanem a’ gabonás- 
házakban a’ mint mondottam, gráditsokon kell 
felmenni, és apró ablakotskákon szellőzzenek, 
észak felöl, mert az égnek ez a’ része leghide
gebb , és kevésbé nedves, mellyek közül minde
nik az eltett gabonának állandóságot ád. Éppen 
Így van a’ dolog a’ térhelyen álló boros-pintzé- 
vel, mellynek távol kell lenni a’ ferdöktöl, ke- 
mentzéktöl, ganéj-domboktól, és más roszsz sza
got botsátó tisztátalanságoktól; úgy a’ víz fész
kektől, és szökő vizektől, mellyekböl a* mi ned
vesség kipárádzik, a’ bort elrontja. Azt semhal- 
gatom e l , hogy némellyek , gabonatartó helynek, 
jobbnak tartják a’ beboltozott tsürt, mellynek 
minekelötte megöntenék a’ fenekét, felássák, és 
u jj, nem sós olajtörköllyel megnedvesitvén , mint 
a’ mészszel tsinált munkát, sulykokkal letömik. 
Annakutánna pedig mikor megszáradt, hasonló 
módon tégla pádimentomokkal, mellyek víz he
lyett mészszel és hpmokkal öszve elegyített olaj 
törköllyel vágynak tsinálva, megrakatnak, és 
nagy erővel sulykokkal leveretnek és ki simittat- 
nak, és a’ falaknak és földnek minden öszve fog
lalásai tserép ékekkel kaptsoltatnak öszve; mert 
tsak nem mindenkor ezeken a’ helyeken hasad-
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ván meg az épületek 5 üregeket és búvő hellye- 
ket adnak a’ föld alatt való állatoknak. De göd
rökre is megkölömböztetödnek a’ gabonásházak, 
hogy minden • hüvelyes veteményeket különösen 
lehessen eltenni. Az oldalai sárral öszve 
gyúrt olaj törköllyel tapasztatnak bá, mellybent 
polyva helyett vado^jfa levelek vágynak kever
ve, vagy ha azok nem volnának, szelíd olajfáé. 
Azután mikor az említett tapasz jól meg száradt, 
ismét olaj törköllyel hintetik m eg, melly meg
száradván , belé vitetik a’ gabona. Ez a’ dolog 
a’ 'susokok és más hasonló állatok kártételei el
len úgy látszik, hogy megoltalmazza alkalmato
sán az eltett gabonákat, mellyek ha okosan nin- 
tsenek éltévé,azoktól hirtelen megemésztetnek. De 
a’ tsiirnek ez a’ neme a’ millyet leiránk, ha tsak 
a* majornak száraz részénn nintsen, a’ legnagyobb 
szemű gabonát is elrontja az ott állással; és ha 
ollyan száraz hely éppen nem volna, a’ földben 
is ellehet tartani a* gabonákat, mint a’ tengeren 
túl lévő némelly tartományokban, a’ hol a’ föld; 
mint valamelly kút kivájatik, és a’ rajta termett ga
bonát belé töltik, mellyek vermeknek neveztetnek. 
De mi a’ mi tartományainkban a’ mellyek fakadé- 
kosok, a’ földön felyül álló gabona szuszékokat, 
és a’ pádimentomoknak ’s falaknak ezt a’ gond
ját inkább javasoljuk, mivel a’ mint említettem, 
a’ gabonásházak fenekei és oldalai így meglővén 
erősítve, ellent állnak a’ ’susoknak. A ’ melly go
nosznak a’ neme midőn megtörténik, sokan úgy 
gondolják, hogy azzal lehet elűzni, ha a’ meg” 
rágott gabonák a' gabonaházban kiszellöztetnek, 
és mintegy megfrissittetnek5 e’ pedig nem igaz, 
mert így ki nem üzettetnek azok az állatok, ha
nem az egész rakásba bele kevertetnek, mellyek 
ha tsendesen maradnak, tsak felyül bántatnak, 
mivel egy tenyérnyin alól nem származik susok $
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<es sokkal jobb azt mag'át a’ mi már megró ntatott, 
mint az egészet veszedelemre kitenni ; mert mi
kor a’ szükség úgy hozza magával, könnyű lesz 
a’ hibást félre tenni, és a’ több alsóval élni5 de 
ezeket noha mellesleg boztam fe l: úgy látszik 
mindazonáltal, hogy itt roszsz helyen nem mon
dottam. —  Kivált a’ sajtoló , és olaj - ütő házak
nak melegeknek kell lenni ; mert akarmi nedves
ség isikönnyebben felolvad a! melegtől, és a'hi
degektől inkább öszve szorul az olaj, melly nem 
sokszor esik, ha megfagy, megavasodik. De va
lamint szükség van természeti melegségre, melly 
az ég mivoltától és hajtásától viseltetik : úgy nem 
kellenek tüzek vagy lángok; mivel a’ füst és ko
rom által megromlik az olaj ize; minekokáért a 
sajtónak a’ déli részről meg kell világosittatni, 
hogy ne kéntelenittessünk tűzzel és gyertyával él
ni , mikor az olaj sajtoltatik. —  A ’ katlan a’ hol 
mustot főznek, se szoros ne legyen, se setét, hogy 
a* ki a’ főzésben foglalatoskodik'; minden alkal
matlanság nélkül forgolódhasson. A ’ kémény is , 
mellybe a’ fa , ha régen nem vágatott, sietve szá- 
raztassék meg, a’ mezei major részében lehet a’ 
tseléd fürdőkhöz ragasztva, mert ezeknek is kell 
lenni, mellyekben a’ tselédek, de tsak innep na
pokon feredjenek , mivel az azzal való gyakor 
élés a’ test erejéhez nem illendő. A ’ bor-patikák 
helyesen építtetnek azokra a’ helyekre, a’ hol a“ 
füst gyakorta já r, mivel azok a' borok hamarább 
ókká lesznek, mellyek a’ füstnek mintegy folyá
sa által, idejénvaló érést öltőinek fel. Minekoká
ért más padlásnak is kell még lenni, a’ hova le- 
rakattassanak, hogy a' felettébbvaló füstölés ál
tal orvosiak ne legyenek. A ’ mi a’ majornak fek
vését és annak részeinek elrendelését illeti, arról 
már elég szó volt. —  A ’ major körül továbbá 
ezeknek kell lenni kementzének, és sütödék, a’
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mennyi a’ jövendő tselédek számához képest kí. 
vántatik, tónak legalább kettőnek, egyiknek 
melly a’ ludaknak és barmoknak szolgáljon, a’ 
másiknak mellyben tsillagfürtöt, füzeket, vesz- 
szöket, és egyebeket, a’ mellyek a' mi hasznunk
ra szükségesek, áztathassunk. — Ganéjtartó is 
kettő legyen , e g y , mellybe az ujj szemetet hord
juk és tartsuk esztendeig $ a’ másik, mellyből a’ 
régi kihordattassék, de mindenik gyenge . l̂ejtö
v e i , mint a’ halastavak, ’s kirakott és megpádi- 
mentomozott fenékkel legyen, hogy a’ nedves
séget által ne botsássa, mert negyon hasznos ha 
ki nem szárad belőle a’ nedvesség 5 e’ megtartja 
a’ ganéj erejét, rothadást okoz a’ szüntelenvaló 
nedvességgel, hogy ha a’ szabna vagy polyva kö
zé valami tövis vagy gaz magvai keveredtek, el- 
veszszenek, sem a’ szántóföldre kivitetvén a’ ga
bonákat gazosokká ne tegyék. Azért is az értel
mes szántóvetök, valamint a’ juhaklokba és istál
lókba öszve szedvén meggyüjtenek, veszszökböl 
font tserényeket tesznek arra, és a’ szelektől nem 
hagyják megszáraztatni, és a’ nap sütéstől kiég
ni. —  A ’ szérűt ha lehettséges, úgy kell alkal
maztatni, hogy vagy a’ gazda, vagy a’ számtartó 
nyilván láthassa. És az a’ legjobb a’ melly kővel 
van kirakva mert ezen mind a’ gabonák hirtelen 
kinyomatnak, nem engedvén a’ föld a’ körmök és 
tsépek ütéseinek, mind felszórattatván tisztábbak 
i s , nintsenek benne követsek és apró földek , mel
lyek a’ nyomtatással a’ tsupa föld szérűről fel- 
foszlanak. Éhez pedig pajtát kell állítani, ki
vált Itáliában, az időnek álhatatlan volta miatt, 
a’ hová a' félnyomtatásban lévő gabona bévitet- 
vén megoltalmaztassék, ha hirtelen való essö kö
vetkezne, mert ez némelly tengeren túl lévő tar
tományokban , a’ hol nyárban nintsen essö, ha
szontalan volna. —  A ’ gyümöltspsöket és kerte

ket

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



két is körül kell keríteni, és azoknak közel len
ni, és ollyan helyen, a’ hová minden ganéjos mo- 
sadékja az udvarnak és a5 ferdéknek és a’ ki
nyomott olaj törkölynek tsunyasága kifolyhasson- 
mert az illyen tápláló eledeleket is szereti mind 
a’ zöldség-, mind az élöfa is.

yll. A ' gazda kötelességeiről.
Mind ezeket így értvén vagy elrendelvén, 

a’ gazdának legfőbb gondja kívántatik meg, mind 
a’ több dolgokban, mind leginkább az emberek 
körül. És ezek vagy munkások, vagy szolgák, 
szabados vagy kötve lévők. Nyájasan bánjon a’ 
munkásokkal, és engedelmes legyen, és fösvé
nyebben kívánja a’ munkát, mint a’ miilyenek a' 
fizetések, minthogy ez kevéssé is sért meg: azon
ban közönségesen többet használ: mert a’ hol a’ 
szántóföldet szorgalmatosán mivelik, többnyire 
a’ tsekélység soha nem okoz kárt, (ha tsak az 
idő és a’ tolvaj nagyobb ereje oda nem járul) és 
e5 mellett a’ munkás engedelmet a’ nyugodalomra 
nem mer kérni. De a’ gazdának se kell min
denben a’ mire a’ munkást kötelezte felettébb 
szorossan élni a’ maga jussával, mint a fizetések 
napján , mint a’ fák és egyéb aprólékok előké- 
résében , mellyeknek gondviselése nagyobb alkal
matlanságot szerez a’ mivelöknek mint költséget. 
Nem is kell nékünk viszsza téríteni mind azt a' 
mi szabad. Mert a’ felettébb való igasságot a* 
régiek felettébbvaló büntetésnek mondották volt. 
De más részről nem is kell egészen elengedni; 
mert a’ legjobb emberek is ha meg nem szóllit- 
tatnak, roszszak lesznek, a’ mint Alphius usorás 
helyesen mondotta. De én magam is emlékezem 
re á , hogy ama régi tanátsbeli és nagyon gaz
dag ember L. Volusius fiilem halláttára azt 
Luc. Jun. Mód. Coliaméi. I. Dar. 3

— 33 —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



állította, liogy a’ gazdának legjobb birtoka azj 
ha felfogott munkásai vágynak , és azokat mint 
az atyai birtokban születteket, már gyermeksé
gektől fogva hoszszas esmérettséggel tartja. 
Valósággal az én Ítéletem, szerént roszsz dolog 
a’ jószágnak gyakori bérbe való kiadása, de rosz- 
szabb a’ városi munkás a’ ki a’ tseléd által akar
ja inkább mivelni a’ földet mint maga áltak Sa- 
serna azt mondotta, hogy az ollyan embertől 
fizetés helyett, pert vesz az ember 5 minekoká- 
ért azon kellene lenni, hogy ugyan azon míve
seket és munkásokat mindenkor megtartanánk, 
holott magunknak nem lehet, tselédeink által 
pedig nem hasznos mívelni, a’ mi mindazonáltal 
tsak ezekben a’ tartományokban történik meg, mel- 
lyek az idő mostohasága, és a’ földnek termé
ketlensége által rongáltatnak. Többire, mivel 
középszerű mind az egésséges volta, mind a’ 
föld jósága 5 mindenkor többet adott mindennek 
a' szántóföldből a’ maga munkája, mint sem a* 
munkásé , többet a’ majorosé is, banem ha a’ szol
gának vagy igen nagy korhelsége, vagy raga
dozó volta közbe jött volt. Melly két bűnök hogy 
többnyire a’ gazda hibája miatt vagy esnek, vagy 
oltalmaztatnak , arról nem lehet kételkedni, ho
lott vagy el lehet kerülni hogy ollyat a’ dolog
ba ne elegyítsünk, vagy ha már belé elegyí
tettük , hogy odébb adjunk rajta. A ’ meszsze 
lévő jószágokon mindazáltal a’ hová a’ gazdá
nak nem könnyű kijárni, a’ földnek minden 
nemét szenyvedhetöbb szabad munkások, mint 
majoros szolgák alatt bírni, kivált pedig a’ ga. 
hona földet, mellyet a’ munkás nem ronthat el 
(mint a’ szőlőt és gyümöltsösl) és leginkább a’ 
szolgák tesznek boszszuságot, a' kik kiadják az 
ökröket bérbe, és azokat a’ több barmokkal egy- 
gyiitt rotszszui tartják, sem szorgalmatossan nem
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szántják a’ földet, és sokkal több magot számol
nak be 7 mint elvetettek, de a'm it elvetettek, 
azon sem segítenek úgy, hogy jól teremjen, és 
azt mikor a’ szérűre őszve hordták, a‘ nyomtatás 
által mindenkor kevesitik, vagy tsalárdsággal 
vagy restséggel, mert magok is elragadozzák, 
és más tolvajoktól nem oltalmazzák, de az eltettet 
is a’ számadásaikban hűségesen nem teszik fel. 
íg y  lesz osztán, hogy mind az igazgató, mind 
a’ tselédek vétkeznek, és a’ föld gyakorta gya- 
láztatik. Azért az illyen jószágot ha a’ mint mon
dám a’ gazda nem fog ottan jelen lenni, én úgy 
Ítélem, hogy árendába ki kell adni.

V IIL  A ’ barmokról és azoknak gondui- 
seleiröU

Azután következik a’ szolgákról való gon
doskodás , kit mellyik hivatalra kelljen állítani, 
és kiket ’s mitsoda munkákra elrendelni* Először 
is azért azt adom tanátsul, hogy a’ majorost ne azok 
közűi a’ szolgák közül válaszszuk , a’ kik testekkel 
kellették magokat, nem is abból a’ rendből a’ melly 
városi és kényes mesterségeket gyakorlott. Ez  
a’ tunya és altiszékony , heveréshez , sétáláshoz , 
herengökhöz, játék színekhez, kotzkához , kor- 
tsomához, bordély házakhoz szokott rab nem
zetiség , szüntelen ezekkel a’ haszontalanságok- 
kai álmodozik 5 mellyehet midőn a’ földművelés
hez által vitt, nem tsak magába a’ szolgába, ha* 
nem az egész dologba kárt vall a’ gazda. Ollyat 
kell választani; a’ ki gyermekségétől fogva a’ 
mezei munkák által neki keményedéit, és tapasz
talásokkal bövölködik. Ha illyen nem Volna, 
azok közül kell tenni, a! kik terhes szolgálato
kat viseltek, és a* ki már által hágott az ö első 
ifjúságának esztendőin, és még az öregséget el

-3 *
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nem érle. Ifjat azért nem kell hogy a' tekintetet 
hatalmaskodásra ne fordítsa, mivel a’ nagyobbak 
szégyenlenek az ifjútól függeni $ öreget azért 
nem, hogy az igen terhes munka alatt el ne tsüg- 
gedjen. Közép idejű legyen tehát, és erős , iz
mos , tapasztalt a’ mezei dolgokban, vagy nagy 
gondja legyen reá, hogy azt minél elébb megta- 
nülja $ mert nem a’ mi dolgunk egyiknek parantsol- 
n i, a’ másikat tanítani. Ugyanis , nem tudja az a’ 
munkát jól kikérni, a’ ki az alattavalótol tanulja 
meg,mit és miképen kell tselekedni. Az írástudatlan 
is folytathatja alkalmatosán a’ dolgot, tsak jó 
emlékező tehettséggel birjon. Az illyen majoros, 
azt mondja Cornelius Celsus, többször visz pénzt 
a’ gazdának, mint sem könyvet , mert tudátlan 
lévén az írásban , se maga nem tud számadást ko
holni, se más által nem mer, félvén a* tsalárd- 
ságtól. De akarmillyen legyen a’ majoros, asz- 
szonyt kell mellé adni és rendelni, a’ ki ötét ott- 
bonn tartóztassa, és némelly dolgokban segítse 
is. Ugyan ennek a’ majorosnak meg kell paran- 
tsolni, hogy eggyütt ne éljen a tseléddel, sok
kal inkább a’ kivülvalóval. Azt mindazáltal a’ kit 
szüntelen szorgalmatosnak és a’ dolog végbevi- 
télében alkalmatosnak tapasztalánd, betsületnek 
okáért innep napon a’ maga asztalához méltoz- 
tassa. Vendégséget, ha tsak az ura nem paran- 
tsolja, ne tsináljon. A ’ jöVendölöket, szerentse 
mondókat, mellyek közül mindenik haszontalan 
babonaságból a’ tudatlan elméket költségekre , és 
azután gonoszságokra viszi, magához ne botsás- 
sa$ a’ várost és a’ vásárokat még tsak ne is es- 
mérje, hanem ha eladásnak, és a magához tar
tozó dolog vásárlásának okáért: mert a’ majo- 
r'osnak a’ mint Cato mondja, nem kell lenni kó
borlónak , sem kimenni a’ határonn kívül, hanem
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ha azért, hogy valami miveléshez tartozót ta
nuljon, ’s ezt is tsak úgy ha olly közel van, 
hogy hamar viszsza jöhet. Gyalogúinkat és ujj 
megyéket a’ szántóföldön ne engedjen } se ven
déget, ha tsak nem barátja, és attyafia a’ gazr 
dának, be ne fogadjon. Valamint ezektől elkeli 
fogni, úgy inteni kell, a’ szerszámoknak és vas 
eszközöknek gondviselésére, és hogy két annyit 
tartson', mint a’ mennyin a’ szolgák vágynak, 
hogy épségben és jó helyen takargassa, hogy 
semmit se kelljen kérni a’ szomszédtól } mert több 
veszteség van a’ szolgák munkájában, mint az 
ollyan dolgoknak árában. Tsinos, de inkább 
hasznos mint pompás legyen a’ tselédnek öltöze
te , és a’ szél, hidég, és essö ellen szorgalmato
sán őriztessenek, mellyeket ujjas ködmenek, úgy 
szőtt gubák, vagy tsuklyás szűrök által el lehet 
távoztatni. Ha így tselekeszik, egy nap se lesz 
olly szenyvedhetetlen, mellyen oda ki ne lehesr 
sen valamit mozditani. Ne tsak a’ mezei munká
ban legyen mester , hanem a’ mer yire a’ szolgai 
lélek engedi, belső virtusokkal is bírjon, hogy 
se lágyan, se kegyetlenül ne paranlsoljon, és 
mindenkor a’ jók közül némellyeket ápolgasson, 
de kedvezzen a’ nem jóknak is , úgy hogy in
kább féljenek a’ keménységétől, mint utálják a* 
kegyetlenségét. Az úgy lehet meg, hí  ̂ inkább 
akarja őrizni az alattavalókat, hogy ne vétkez
zenek , mint restsége által azt művelné, hogy 
megbüntesse a’ gonoszokat} mert nints is nagyobb 
őrizet még a’ leggonoszabb emberre nézve is, 
mintha a’ dolgot tőle megkívánják , ha az igas- 
ság kinek kinek megadatik} ha a’ majoros ma
gát mindenütt mutatja} mert így mind a’ mun
káknak mesterei, a’ magok tiszteket sz orgalma- 
tosan telyesitik, mind a’ többek is a’ munkában
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elfáradván, inkább nyugodalomra és álomra, mint 
gyönyörűségekre adják ö magokat. Azokat a’ ' 
Tégi de jó szokásokat, mellyek most elhagyat
tak, vajha viszsza lehetne állitani, tudni illik , 
hogy a’ maga szolgatársának szolgálatjával sem
mi más dologban ne élne, hanem a’ gazdáéban ; 
hogy külömben ne enne , hanem a’ háznép szeme 
láttára, sem egyebet, hanem a’ mi a’ többinek 
adattatik 5 mert igy azon lenne , hogy mind a’ 
kenyér vigyázva süttetnék, mind egyebek is 
egésségesen készittetnének. Ne engedje a’ hatá
ron, ha tsak maga nem küldi, kiviil menni, de 
maga se küldje, ha tsak nagy szükség nem kén- 
szeriti. Ne is kereskedjen magának, és a’ gazda 
pénzét eladó állatokra vagy más dolgokra ne 
fordítsa $ mert az illyen kereskedés, a’ majorosnak 
elvonja a’ figyelmét, és nem engedi hogy ahoz 
lásson , a’ mire a’ gazda számot tart, hanem mi
kor számadásra vonattatik, a’ jószágot mutatja 
a’ pénz helyett. Közönségesen szólván azt kell 
tőle megkívánni leginkább, hogy semmit ollyat 
ne tegyen fel maga felöl, hogy tud, a’ mit nem 
tud, és igyekezzen mindenkor megtanulni a’ mit 
nem ért $ mert mikor nagyon hasznos valamit jól 
tsinálni, akkor károsabb, ha roszszul tették. 
Ugyan is , e g y , és tsak ez az egy a’ fö régula 
a5 mezei gazdálkodásban, hogy a’ mit kíván a’ 
mivelés dolga r azt egyszer tsináljuk. Tudniil
l ik , mikor a’ gondatlanság vagy ostobaság meg- 
igazittatik, már akkor a'dolognak vége vagyon, 
és azután nem lehet kitsináini, hogy maga a’ do
log is helyre jöjjön , és az elmúlt idő vesztesége 
is megorvosoltassék. A ' töhb szolgákra nézve 
majd ezeket a' regulákat kell megtartani, mel- 
Jyeket hogy én megtartottam, soha meg nem 
bántam, A ’ munkásokhoz a’ kik nem roszszul vi-
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selték ö magokat, gyakrabban és nyájassabban 
heszéllenék, mint a’ városiakhoz, és midőn látnám 
hogy a’ gazda nyájasságával kőnnyebedik azok* 
nak szüntelen való munhájok, néha tréfálodnám 
is, és azoknak a’ tréfálodást töbször megengedném. 
Azt pedig sokszor tselekszem , hogy az értelmes- 
sebbekkel némelly ujj munkákról mintegy tanáts- 
kozom, és ezzel kitanulom mindeniknek az eszét, 
Tnitsodás és miilyen okos legyen. Akkor úgy lá
tom, hogy jobb kedvel fognak ahoz a’ munká
hoz , a’ miről velek lett a’ tanátskozás, és azt gon
dolják , hogy az ö tanátsokból kezdődött el. mert 
ezek közönségesek minden figyelmetes gazdák 
előtt, hogy a’ fogház rabjait esmerjék, hogy vis. 
gálják meg, meg vágynaké jól kötve? valyonaz 
őrizet helyei elég bátorságosok és erősök é ? ha 
valyon a’ majoros megkötött é valakit a’ gazda 
híre nélkül, vagy megoldozott ? mert mind a’ ket
tőt meg kell néki tartani, hogy a’ kit a’ gazda 
illyen büntetésre kárhoztatott, a’ majoros annak 
parantsolatja nélkül a’ békóbol ki ne vegye ; és 
a’ kit maga önként kötött meg, mig a’ gazda meg 
nem tudja, el ne oldja, és annál gondossabban 
kell visgálódni a* gazdának az illyen szolgákra 
nézve , hogy vagy a’ ruházatjokba és egyéb nékik 

-járó dolgokban boszusággal ne illettessenek, men
nél többeknek vágynak alájok vettetve, mint a 
majorosoknak, palléroknak, fogháztartóknak, és 
mennél inkább ki vágynak tétetve azoknak bo- 
azuságtételeiknek, és ismét azoknak kegyetlensé
gektől , fösvénységektől 5 mennél jobban kell fél
ni ö nékiek már megsértetvén. Annakokáért a’ 
szorgalmatos gazda, mind magoktól, mind a’ sza
badoktól, a’ kiknek jobban lehet hinni, tudakoz
za meg, valyon az ö rendelése szerént kiveszik é 
azt a5 mi igasságos ? És maga a’ kenyérnek és ital-1
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nak jóságát megkóstolván, próbálja meg, a’ ru
hát, ködmeneket, és lábbeliket visgálja meg. Sok
szor pedig engedje meg a’ panaszolkodást is azok 
ellen, a' kik vagy kegyetlenül, vagy tsalárdul 
bántják őket. Mi ugyan szívesen fájlalván, mind 
meg büntetjük, mind megfeddjük ottan ottan azo
kat, a’ kik a’ tselédeket fellázzasztják, a’ kik az 
ö mestereik ellen vádoskodnak, és ismét megju
talmaztatjuk azokat, a' kik betsületesen és szor
galmatosán viselik magokat. A ’ termékenyebb 
aszszonyoknak is, kiknek magzatjaikban a’ na
gyobb számot betsülni kell, néha időt és szabad-? 
ságot adtunk, midőn több gyermekeket neveltek 
f e l , úgy hogy a’ kinek három gyermekei voltak, 
megszűnést, a’ kinek több, szabadságot is enged
tünk 5 mert ez az igasságos volta, és gondja a' 
gazdának , sokat tesz az atyai örökség nevelésé
re. De megemlékezzen azokról is , mikor víszsza 
megy a’ városból, hogy imádja a’ magános vagy 
házi Isteneket, annakutánna, ba tsendes az idő 
mindjárt, ha nem, más nap a’ határokat szemei
vel öszve nézze, és a’ szántóföldnek minden ré
szeit megvisgálja, és ítélje meg, hogy az ő tá
volléte miatt nem hagytak é valamit alább a’ fe
nyítékben és őrizetben ? ha valamelly szőlőtöké
nek élöfának, és gabonának nints é hijja? mind 
pedig a’ barmokat és tselédeket is vegye szám
ba , és a’ gazdasághoz tartozó szerszámokat és 
eszközöket; mellyeket ha több esztendők alatt 
íog tselekedni, jó erköltsös fenyítékre fog szert 
tenni, mikor eljö a’ vénség ideje, és nem lesz az 
élete az esztendők által úgy megtörve , hogy meg- 
utaltatnék a’ szolgáktól.
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IX . M itsoda testalhotásu rabszolgákat kell
jen mindenik munkára kirendelni.

Szóllni kell arról is, mellyik mnnkára mi- 
tsoda testalkotásuakat és mitsoda elméjüeket kell
jen állítani. A ’ munkákon szorgalmatos és igen 
takarékos pallérokat kell főkké tenni, ez a’ 
kettő többet tesz erre a’ munkára mint a’ testál
lása, és annak izmos volta, mivel ez a’ szorgal
matos őrizetnek tiszte és a’ mesterségnek köteles
sége. Az ökrésznek noha szükséges , de nem elég
séges a’ jó elme , ha tsak azt a’ nagy szó és fór-, 
ma félelmessé nem teszi a’ barmok előtt. De az 
erejét szelídséggel mérsékelje, mivel rettentőbb
nek kell neki inkább lenni, mint kegyetlennek, 
hogy az ö parantsolatainak engedjenek is a’ bar-, 
m ok, tovább is tartsanak, nem lévén eltsigázva 
a’ munka és verések által. De mellyek legyenek 
a’ palléroknak kötelességeik, mik az ökrészeké , 
a’ maga helyén előadom. Most elég legyen meg
jegyezni, hogy azokban semmit se, ezekben so
kat tesz az erő és magasság. Mert minden leg- 
magassabbat a’ mint mondottam, szántóvá te
szünk , még pedig azért a’ mit elébb mondék, és 
hogy a’ mezei dologban semmi munkában nem 
fárad kevésbé el as ki magassabb} mivel a’ szán- 

, táshan tsak nem egyenesen az ekére támaszkodik. 
Az utolsó szolga akarmillyen testű lehet, tsak 
hogy a’ dolog elviselésére alkalmatos legyen. A ’ 
szőlők nem annyira magas , mint széles és izmos 
embereket kívánnak 5 mert ez a’ termet a’ kapál- 
lásra, metszésre és azoknak egyéb miveléseire al- 
kalmatosabb. A ’ földmivelés ebbe a’ kötelesség
be kevesebb takarékosságot kíván mint egyébbe, 
mivel mind seregbe , mind pallér alatt kell mun-
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kálód ni a* szőlőm! vésnék, és többnyire elevenebb 
az eszek a’ gonosz embereknek , a’ mellyet kivan 
ennek a’ munkának mivolta, mert nem tsak erős, 
hanem éles elméjű munkást is kíván, azért is több
nyire a’ szőlők megkötözött szolgák által mivel- 
tetnek. mindazáltal az eleven elméjii jó ember 
nem tesz kevesebbet mint a’ gonosz. Ezt azért 
tettem id e, hogy valaki azt ne gondolja, mintha 
én abban az értelemben volnék, hogy inkább akar. 
nám gonoszok ,mint ártatlanok által a’ földet mi-' 
vehetni. De úgy Ítélem azt is , hogy nem kell 
öszve zavarni a1 tselédek dolgait, hogy tudniil« 
ük mindenek' mindent dolgozzanak, mert az ép
pen nem hasznos a’ szántóvetönek , mind azért, 
mivel igy senki sem esméri a’ dolgot magáénak 
lenni, mind azért, hogy mikor azt elvégezi, nem 
a’ maga, hanem a’ közönséges igyekezet által bol
dogul, azért is sokszor kivonja magát a' dolog
b ó l, sem a’ roszsz munkát is , hogy ki tette a’ 
sokak közt, fejenként nem lehet észre venni, an- 
nakokáért el kell választani a’ szántókat, a’ szö- 
lömivesektöl, a’ szántóktól, és ezeket az utolsó 
szolgáktól. Nagyobb tsapatot sem kell tsinálni 
tiz embernél, mellyeket tízednek neveztek a’ ré
giek , és ezt legjobban helybe hagyták azért, hogy 
ezt a’ számot a’ munkában legkönnyebb megőriz
ni 5 sem a’ vezérnek szorgalmatosságát a’ sokaság 
meg nem háborítja. Azért ha nagyobb a’ föld, 
kiilömbÖ2Ö helyekre kell azokat a’ seregeket ál
lítani, és a’ munkát úgy kell elosztani, hogy se 
egyenként, se kettőnként ne legyenek, mert el- 
szélledve nem könnyű azokat megőrizni $ de tíz
nél többen ne legyenek, hogy a’ hol nagy soka
ság van, ott a’ munkát magára tartozni senki ne 
esmérje. Ez az elrendelés nem tsak vetekedést tá
maszt, hanem a’ restejket is kimutatja $ mert mi-
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kor viódással megy a5 munka, akkor az állangók 
méltán feddetnek m eg, és nem lehet panaszszok. 
De midőn azokat tanátsoljuk a’ mellyekre leg
több gondjának kell lenni a’ jövendő földmivelö- 
nek, az egésségességröl, az útról, a’ szomszéd
ról , a’ vizröl, a’ major fekvéséről, jószág mód
járól } a’ munkásoknak és szolgáknak nemeiről, 
a’ kötelességeknek és munkáknak felosztásáról, 
már ezek által alkalmatosán eljutottunk magára 
a’ mivelésre, mellyröl többet fogunk szóllani a’ 
következendő könyvben.
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LUCIUS JUNIUS MODERATUS

C O L U I E L L A .
A’ MEZEI GAZDASÁGRÓL

M Á S O D I K  KÖNYV.

I. A ' fö ld  se meg nem vénülj sem el nem f á 
rad, ha megtrágyázzák.

Azt kérded tőlem Publius Silvinus ! a’ mit 
én minden gondolkodás nélkül nem irtózom ta
nítani^ miért vetettem légyen meg a’ felyebbvaló 
könyvben mindjárt legelöl $ a’ régieknek majd 
mindnyájoknak, kik a’ földmiveléséröl Írtak , vé
lekedéseket , és miért utáltam meg azoknak ha
mis értelmeket, a’ kik azt tartják, hogy a’ hosz- 
szu idő , és sok ideig való mivelés által a’ föld 
elfáradott, és magát kiszülvén , megvénült. Azt 
is tudom, hogy te, mind más nevezetes íróknak, 
mind kivált Tremelliusnak tekintetét tiszteletben 
tartod 5 a’ ki midőn a’ mezei dolgoknak sok re
guláit, mind szépen mind értelmesen Írva hagy
ta , a’ régiek eránt való kedvezéstől felettébb el- 
lévén foglaltatva, a’ kik hasonló matériáról be- 
széllettek, roszszul hitte, hogy ez a’ mindenek
nek szülő annya a’ föld, mint az aszszonyi Nem, 
mikor már megvénült, a' magzatok elölhozására 
alkalmatlan. Ezt én is megváltanám, ha teljesség
gel semmi gabonák nem teremnének; mert az asz-
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flzonyt is nem akkor mondják magtalannak és öreg
nek, mikor kettőt, vagy hármat megszün szülni} 
hanem mikor már éppen semmit sem tud szülni. 
Annakokáért elmúlván az ifjúi idők, ha hoszszu 
is áz élet, az esztendőktől megtagadtatott szülés 
mindazáltal viszsza nem áll. De ellenben az , akár 
önként, akár valami történet által nem termett 
föld midőn újjonnan miveltetik, nagy u'sorát ád 
a’ mívesnek a' megszűnés után. Nem a’ föld vén- 
sége tehát az oka a’ kevés gabonának, ha ugyan 
mikor egyszer eljött az öregség, az viszsza. nem 
megy, és se megelevenedni, se újjra megifjudni 
nem tud. De nem is a’ föld elfáradása kevesíti a’ 
Földmivelö’ gyümöltseit; mert okos ember el nem 
hiheti azt, hogy valamint az emberekben a’ test
nek felettéb való gyakorlása , vagy valamelly te- 
réhnek nehézsége: úgy a’ földnek mivelése, és, 
mozgatása után is fáradság következne. Honnan 
van hát azt mondod a’ mit Tremellius állít, hogy 
a’ mivéletlen és irtott földek, mikor először kez
denek miveltetni , jól teremnek , azután pedig nem 
felelnek úgy meg a' mivelö munkájának ? Látja 
kéttségkivül mi történik, de hogy miért esik az, 
nem látja által. Mert nem azért kell a’ töretlen 
és erdei állapotból szántóföldé általváltozott föl
det, termékenyebbnek tartani, hogy ifjabb és nyu- 
godtabb, hanem hogy a’ sok esztendei levelek és 
füvek által5 mellyeket önként szült a’ Természet, 
mint valamelly kövér eledelek által tápláltatván, 
és megkövérittetvén , elegendőbb a’ gyümöltsök 
hozására és felnevelésére. De mikor geréhlyék 
és ekék által a’ füvek gyökerei elrontatnak , és 
vas által felmetszetvén, megszűnnek a’ berkek le
veleikkel táplálni az anyát, és a’ melly levelek 
őszi időben a’ bokrokról és élöfákról lehullván 
reá estek, majd a’ szántóvasak által megforgat- 
tatván, és az alsó földel melly többnyire sóvá-
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nyabb, öszve-elegyedtek és el-enyésztek: követ
kezik hogy a’ föld a’ régi tápláló eledeleitől meg- 
fosztatván, megsoványodik. Nem az elfáradás, 
mint sokan hitték, nem is a’ Vénség hát az oka, 
hanem a’ mi restségünk, hogy a’ földek nem elég
gé felelnek meg a' mi reménységünknek. Mert le
het több gyümöltsöt venni , ha a’ föld gyakori 
alkalmatos időbeli, és mértékletes trágyázás ál
tal tápláltatik.

II. Hány nemei vágynak a Jöldeknek.

A* kik a' mezei dolgokhoz nagyon tudnak, 
azt mondják, hogy a’ földeknek három nemei vágy
nak: mezős, halmos , és hegyes föld. A ’ mezős 
nem az, a' melly lég egyenesebb síkon és egyen
lő lapon fekszik,hanem a’ mellynekeggy kis haj
tása van 5 a’ halmos melly tsendessen és lassan 
emelkedik fellyebb * a' hegyest nem a’ magast és 
darabost, hanem a’ berkest és füvekkel zöldellöt 
tartották legjobbnak. Ezek közzűl a’ Nemek köz- 
zül mindeggyiknek hat hat fajok tulajdonittatnak, 
kövér vagy sovány, porhanyó vagy tömött, ned
ves vagy száraz föld, melly minémüségek egy
mással költsönössen öszve - elegyedvén, mitsoda 
sok külömbséget okozzanak a’ szántóföldek kö
zött, azokat elöszámlálni, nem a’ szántóvető mes
ter dolga. Mert nem a’ mesterség kötelessége az , 
hogy a*fajokra, a’ mellyek számlálhatatlanok, ki
terjeszkedjen , hanem hogy menjen a’ nemeken , 
mellyeket az elme gondolataival és a’ szók kerü
letével könnyű öszve kötni. Viszsza keH hát tér
ni az eggymástól kölömbözö minémüségeknek 
minteggy öszveköttetéseire, mellyet a' Görögök 
ovfvyíag ivamoTYjnov, mi szenyvedhetöképpen , kü- 
lömbségek öszve hasonlításának nevezhetünk. De 
azt is megkell említenünk mindenik közzül, mel-
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lyik teremjen többet. Többet a’ mező mint a' ha
lom , többet a* kövér föld mint a sovány. A' szá
razokról és vizesekről nem tapasztaltuk, mellyek 
elöbbvalók jóságokkal, holott majd véghetetle- 
nek azok a’ mellyek száraz és nedves helyeket 
kedvellenek. De ezek közzül akármi is jobban nö 
a’ porhanyó földben j mint a’ tömöttben, mellyet 
a’ mi Virgiliusunk is, midőn a’ termékeny föld
nek más ditséreteit is előhozta volna , igy tészen 
fe l: M ellynek az ágya párás;  mert szántva 
is arra törekszünk. *) Mert ugyan is nem egyéb 
mivelni a’ földet, mint azt feloldozni és porha
nyóvá, tenni, és azért ád a’ föld nagy jövedelme
ket. Úgy a’ kövér és porhanyó, mert mikor so
kat ád , igen keveset kivan , és a’ mit kiván kevés 
munkával és költséggel megy véghez : azért az 
illyen méltán mondatik legderekabbnak. —  Mind
járt ezután van a’ kövér tömött, melly, a’ mivelö 
költségét és munkáját nagy terméssel jutalmaztat
ja meg. Harmadik a’ vizenyős hely , mert költség 
nélkül hasznot adhat. Cato ezt mondotta elsőnek  ̂
a’ ki a’ rétek jövedelmét, a’ többeknek eleibe 
tette 5 de mi a’ föld forgatásáról vagy mivelésé- 
íö l széliünk mostan, nem a’ fekvéséről. Nints 
alábbvaló mint a’ melly száraz és eggyszer’smind 
tömött, és sovány is 5 mert ezzel nehéz bánni, a’ 
velebánást sem fizeti meg, sem ha réteknek és 
legelőknek hagyják is nem tesz eleget. Azért az 
illyen földön akár miveltetik, akár úgy áll, a’ 
mivelönek nem kell kapni, sőt mint valamelly 
dögleletest kerülni kell. Mert amaz halált okoz, 
ez a’ halál iszonyú társát az éhséget, ha ugyan 
a’ Görög verseknek hitelt adunk, mellyek azt 
mondják: X/juw <? óW/;rov íolvsiv xxl nor/noy intcniir. 
De most a’ termékenyebb földről emlékezzünk in-

—  4 ?  —

*) Georg e: 204.
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kább, mellynek két fajait vegyük gondolóra, a* 
miveltet, és miveletlent. A ’ miveletlen vidéknek 
szántóföldé való általváltoztatásáról fogunk szól- 
lani elsőben is, mert elébbvaló szántóföldet tsi- 
nálni, mint azt mivelni. —  A ’ miveletlen helyen 
tehát azt kell megnéznünk, száraz é ez , vagy ned
ves? berkes é , vagy köves és darabos? kákával 
van é benőve, vagy füvekkel? perjékkel é vagy  
más akadékos tsémetékkel ? Ha nedves lesz: a* 
sok vizet előszször árkokkal ki kell szárasztatni. 
Ezeknek két nemeit esmerjük$ vakok vagy kilát— 
szók. A ’ tömött és krétás vidékeken nyitva lia- 
gyattatnak$ a’ hol pedig higabb a’ föld, némel- 
lyek nyitva tartatnak, mások el is rejtetnek, úgy 
hogy a’ kinyiltakba az elrejtetteknek tátva lévő 
szájok bele szolgáljon; de a’ kilátszókat és ki- 
nyiltakat szélessebbre kell fellyül hagyni, és a’ 
fenekek felé szorossabbra, hogy lejtősök legye
nek , mint a’ miilyenek a’ hanyatt fekvő tserép- 
tsatornák szoktak lenni $ mert a’ mellyeknek az 
oldalok egyenessen megy le, a’ vizektől hamar el
romlanák, és a" fellyül lévő földnek leesésétől be
töltetnek. A ’ béfedetteket vagy vakokat ismét el 
kell rejteni, három láb mélységű árkokba lesül
lyesztvén , mellyek midőn apró kövekkel vagy 
tsupa követsekkel felére feltöltetnek, egyenesek
ké kell fellyül tenni, rájok hányván azt a’ földet, 
ü’ melly belölök kiásatott. Vagy ha se kő nem 
v olna, se pedig követs $ kötél formán öszvefont 
venyikékkel ollyan vastagon be kell tsinálni, a’ 
mint a’ földnek kiszabott árka szorossan megkí
vánja. íg y  alatt öszveszorul, és fellyül Cupres- 
süs fenyő, vagy ha ezek nem volnának, más ágok
kal meg kell tömni, és földel befedezni5 az árok 
kezdetinél, és véginél , mint a’ hidaknál szokás, 
két nagy köveket kell mint valamelly oszlopokat

Iá-
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láhok helyett állittani, és mindenekhez tenni , 
hogy az illyen alkotmány a’ partot tartsa, ne 
hogy a’ nedvesség belemenetelével bezárattáS- 
sék. —- Az erdős és boki-os kelyről kétfélekép
pen kell gondoskodni; vagy gyökerestől ki kell 
azokból irtani az élöfákat és félre hányni , vagy  
ha azok ritkák, tsak levágni, megégetni, és fel
szántani* —  A ’ Kövest pedig könnyű megszaba
dítani a’ kövektől $ azoknak kiszedések által, 
mellyek ha nagy bövséggelvágynak benne, mint 
valamelly gezemiczés helyeknek, a’ szántó föld
nek bizonyos részeit kell el foglalni, hogy a 
többek kitisztíttassanak, vagy a’ b arázdát mélly- 
re Wván , s’ köveket el kell*üllyeszteni, ezt mind- 
azáltal tsak akkor kell tselekedni, ha a’ munká
nak haszna azt fogja javasolni. —  A ’ Kákának 
és fűnek a’ veszedelme, a’ többszöri kapálás, a’ 
perjéé, annak gyakori megásása, melly vágy- 
ekével eshetik meg , mivel igy két esztendő alatt 
sokszor megszaggattatván kivesz, még hamarább 
ha ugyan azon időben meg ganéjozod, és tsil- 
lagfürtel vagy babbal beveted, hogy a’ föld hibáját 
valami haszonnal orvosoljad. Mert bizonyos hogy 
a’ perje a’ többszöri vetések és ganéjözás által kön
nyebben kipusztíttathatik, hanem ha néha kínyö- 
vért kaszával levágod is , melly gyermeki dolog, 
az elébb mondott idő alatt úgy is elveszti eleven
ségét. De a’ mi véletlen szántóföld helyrehozásának 
módját, követi a’ miveiteknek és ugaroknak gond
viselése , mellytöl mit ítéljek majd megfogom 
mondani, ha azokat a’ méllyeket a’ szántóföld nö
velést tanulóknak szükség tudni, előre előadom* 
A ' Régiek közzül, kik a' mezei dolgokról Írtak, 
sokakra emlékezem , a’ kik mint Valamelly meg- 
esmért és bizonyos jelét azt tartották á’ kövér és 
gabona termő földnek, ha a’ földnek tulajdon 
édessége, vagyon, ha füvek és élöfák teremhek 

Lue. Jun. ]\lad> ColumeU /. Dcrr. A
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rajta  ̂ ha fekete vagy hamu szintté A* többekről 
kételkedem} a’ színre nézve eléggé nem győzöm 
tsudálni, mind hogy mások mind Corneliús Cel- 
sus is, a’ ki noha nem tsak a’ föld növelésben., 
hanem az egész természetben is tudós Férfiú 
vo lt, még is az értelembe és látásba annyira el 
tudott tévelyedni, hogy néki azok a’ sok tők éa 
sós mezők szeme eleibe nem akadtak, mellyek- 
nek az említett színek tulajdoni; mert égygyet 
sem látunk ollyan helyet a’ mellyen tsak álló viz 
van, hogy az fekete vagy hamu színű ne vol
na; hanem ha én abba tsalódom meg, hogy nem 
gondolom, hogy vagy a’ sáros tó földébe és ke
serű motsárba , vagy a’ tengersó készítő helye
ken gabona teremhetne. De itten szembetűnőbb 
a’ régieknek hibájok, mint sem hogy azt több 
erősségekkel kellene megczáfolni. Nem a’ szín 
hát bizonyos jele , mint tsekvöok , a’ földek’ jó
ságának. Azért a’ gabona földet, az az a’ kövér 
főidet más minémüségekböl kell inkább megítél
ni. Mert valamint a’ legerössebb barmok, külöm- 
bözö és majd megszámlálhatatlan színűek: úgy a’ 
legsikeressebb földek is igen sok és külömbkü- 
lömbféle színeket nyertek magoknak. Azért azt 
kell gondolóra venni, hogy a’ föld , a’ mellynek 
a’ színét nézzük, kövér legyen. A ’ pedig magába 
tsekélység, ha nints édessége, mellyek közzül 
mindeniket könnyű móddal kitanulhatjuk. Mert 
tsak eggy kis vízzel kell meglotsolni eggy darab 
földet, és kézzel öszve kell gyúrni, és ha enyves, 
s a’ legkissebb hozzá nyúlásra is. Ú g y  r a g a d  
a’ k é z h e z  m i n t  a’ s z u r o k  ö s z v e  s z ó 
l í t v a ,  a’ mint szóll Virgilius *) és ha azt a’ 
földhöz tsapják, ’sszéllyel nem megy: jele annak 4

*)  Georg. i. 250 v.
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bogy az óllyan földben benne vagyon aJ termé
szeti nedvesség' és kövérség1. De ha a’ gödörből 
kihányt földet elteszed is és megtapodod, úgy is 
megtudhatod , mert ha minteggy kovászszal bö- 
völködik, bizonyos lesz kogy az kövér } ha e 
nélkül szűkölködik sővány} ha eggy forma , kö
zépszerű 5 noha azok, mellyeket most említők', 
nem láttathatnak olly igazaknak, mintha hajtó 
a’ föld, melly a’ bö terméséért ditséretesebb. 
Izéről is meg fogjuk esmerni, ha a’ szántóföld
nek arról a’ részéről, melly legkevésbé tetszik , 
kiássuk a’ göröngyöket, és eggy tserép edénybe 
kelé tévén, édes vízzel meglotsoljuk, és mint 
a’ seprős-bort szqrgalmatossan megszűrjük és 
megkóstoljuk^ mert sl miilyen ízt vett azoktól a’ 
nedvesség} ollyannak mondjuk a’ föld izét is len
ni. De ezen próbán kívül sokak vágynak, mel- 
lyek az édes, és a’ gabonának alkalmatos földet 
kimutatják} mint a* káka, a’ nád, a’ fü, a’ lóher, 
földibodza, vadró’sa, kökény és más többek, 
mellyek a’ vizkeresök előtt is esmeretesek lévén, 
ném másutt, hanem a’ földnek édes erein terem
nek. Nem is kell megelégednünk a’ föld felső 
kérgének első tekintetével} hanem szorgalma- 
tossan meg kell visgálni az alsó részének miné* 
müségét is , ha tiszta e’ vagy nem P Gabonáknak 
pedig elégséges tesz , ha alatt két lábnyira szin
te ollyan jó lesz a’ föld} élöfáknak négy láb 
mélység böseges is. —— Minekutánna azokat igy  
megvisgáltuk, szóljunk a’ Vetésre való szántóföld 
elkészítéséről, E ’ nem lesz terméketlen , ha gon- 
dossan és okossan szántatik meg. Minekokáért 
majd mindnyájan meg írták a’ régiek ennek a' 
munkának módját, mellyet mint esmeretest, éi 
bizonyos törvényt tartsanak meg a’ földmivelek

4 *
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a’ szántásában. Annakokáért az ökröket szoros- 
san öszve kell foglalni a* munkában, hogy annál 
szebben, rendessebben, és feltartott fővel járja
nak, és a’ nyakok annál kevesebbé fáradjon e l,  
és a’ járom jobban reá fekügyön a’ tarkójokra; 
mivel a’ befogásnak ezt a’ nemét legjobbnak ta
lálták. Mert az a’ mit némelly tartományokban 
gyakorolnak, hogy tudniillik a’ jármot a’ szar
vaik alá kössék majd mindenektől megvettetett, 
a’ kik a’ mezei munkásoknak törvényeket Írtak ; 
nem is ok nélkül ; mert többet vihetnek a’ bar
mok véghez a’ nyakokkal és szügyökkel, mint 
szarvaikkal. És illyen módon a’ testeknek egész 
terhével, és sullyával igyekeznek: de am
úgy fejeket viszsza tartva és hátra nyomva ki- 
noztatnak, és a’ földnek legfelső részét is az 
igen könnyű szántóvassal alig sértik meg; és 
azért kissebb ekékkel munkálódnak , mellyek 
a’ mellyen felásott újj ugar földet nem elég
ségesek felmetszeni, melly midőn felmetszetik 
minden plántáknak sokat használ, mert a' szán
tóföld igazán felszántatván, a’ gabonáknak és 
fáknak jövései nagyobb előmenetellel gyarapod
nak. Ebben is azért Celsustól külömbözö értelem
be vagyo k , a’ ki félvén a’ költségtől, a’ melly 
tudniillik nagyobb a’ több barmokkal azt tart
ja , kogy kitsiny vasakkal és tsoroszlyákkal kell 
a földet megmunkálni , hogy annál kissebb for
májú ökrökkel lehessen ezt véghezvinni; nem 
tudván ö ; hogy több haszon van a’ gabona böv- 
ségében, mint abban a' veszteségben; ha drá
gábban nagyobb barmokat vásárlunk, kivált Ita
liában , a’ hol a tserjekkel és Olajfákkal bera
kott földet méllyebben kell feltörni és felszánta
ni , hogy a’ szőlőtőkéknek és Olajfáknak felsőbb 
gyökerei elmetszessenek , mellyek ha megmarad
nak, károsok a gabonáknak, és az alsók is, a’
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föld jól megszántatván, könnyebben vesznek a’ 
nedvességből tápláltatást. Gelsusnak ez az értel
me mindazáltal Numidiára és Egyiptomra rá ül
hetik, a’ hol többnyire az élöfáktól üres föld 
vettetikel gabonákkal. És az illyen homokos 
földet, mint valamelly pará’shamut legkissebb 
vassal megmozgatni is elégséges. —  Az ökrész- 
nek pedig a’ szántáson kell járni, és minden for
dulóba ez ekét befelé nyomni, és mindenik fe
löl egyenessen és méllyen barázdolni $ de úgy 
hogy sohol ép földet és forditatlant ne hagyjon, 
mellyet a’ földmivelök padnak hivnak. Mikor az 
ökrök fákhoz érnek, *) erössen kell tartani, és 
késleltetni, hogy a’ vas a’ gyökérnek nagy erő
vel neki menvén a’ nyakokat meg ne rántsa, se 
pedig hogy az ökör a’ szarvával a’ fa’ törsökébe 
nagyon meg ne ütközzön, vagy a’ járom végé
vel a’ fát meg ne sértse, és az ágát le ne törje. 
Inkább szóval, mint ütésekkel rezzegesse, és a’ 
dolgot mellözöknek utolsó orvosságai legyenek 
a’ verések. Ösztönnel soha ne boszszontsa a’ 
tinóökröt, mert az tsökönyössé és rugóssá tészi 
azt: mindazáltal néha ostorral is megfenyittse. 
t)e a’ szántás derekán is meg ne áljon, hanem a' 
végin engedjen pihenést, hogy az ökör a’ meg
állás reménysége alatt az egész közönn annál ele
venebben igyekezzen. Hoszszabb barázdát tsinál- 
ni pedig száz húsz lábnál terhére van a’ barom
nak, mivel felesleg elfárad, ha ezt a’ mértéket 
általhágja. Mikor fordulásra jut a’ dolog, elö- 
relódittsa a’ jármot, és tartóztassa az ökröket, 
hogy a’ nyakaik enyhüljenek, mellyek hamar

* )  Itáliában a’ gabona földek be voltak rakva 
olaj-és egyébféle gyümölts fákkal, mint ma 
is, nem külömben szőlőkkel, mellyek fára 
voltak felfuttatva.
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jnegtüzesednek, ha gyakran nem enyhíttetnek , 
és abból daganat, azután seb is támad. Szintén 
úgy éljen észtekével is az ökrész, mint szántó
vassal 5 és az elszakadt jövéseket és gyökereket, 
mellyekkel a’ bokros szántóföld le van kötve mind 
félrehányja, és elharittsa.

III. A ’ kifogott ökrökkel hogy kell bánni?

Mikor az ökröket kifogja a’ járomból, meg 
kötözvén azokat, vakarjameg$ és kezeivel mar- 
kolgassa meg a’ hátokat, és a’ bőröket rángassa- 
fe l, ’s ne engedje hozzáragadni a’ testekhez $ 
mert az illyen nyavalya igen ártalmas a’ barmok
nak. A ’ nyakokat emeljefel, és ha megizzadtak, 
töltsön bort a’ torkokba. E lég pedig mindeniknek 
két két meszszelyt adni 5 de addig nem jó az ökrö
ket a’ jászolhoz kötni, mig izzadni meg nem 
szűnnek és magokat ki nem fújják. Mikor pedig 
ideje van hogy ehetnek, nem sokat, nem is mind 
eggyszerre kell nekik adni; hanem kevesenként, 
és részenként : mellyet midőn megettek , a’ viz- 
Te kell hajtani, és fütyöléssél édesgetni, hogy 
annál örömöstebb igyanak: ekkor osztán visz- 
szahajtván, bővebb eledellel jóltartani. Elég  
eddig az ökrésznek kötelességéről: következik , 
hogy a’ szántásnak idejéről is tanátsot adjunk.

IP . A z  esztendőnek mellyikrészében kell szán
tani a' fö ld eket ? É s  miképpen ?

A ’ kövér földeket mellyeken soká van viz , 
az esztendőnek már felmelegedett idejében kell 
felszántani, mikor azok már előhozták a’ füve
ket, és azoknak magvaik még meg nem értek: 
hanem olly siirii és apró barázdákra kell azokat 
megszántani, hogy alig lehessen megesmérni mer-
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re fordított az eke: mert így a’ füveknek mindéit 
gyökerei elrontatnak, és megöletnek. De több
szöri megújított szántásokkal ollyan puhává és por
hanyóvá kell az ugart tenni, hogy vagy kevés, vagy 
semmi fogasolást ne kívánjon mikor vetünk. Mert 
a régi Rómaiak azt mondották , hogy ro3zszul ké
szítették el azt a’ földet, mellyet a’ vetésre na
gyon meg kell fogasolni. Azt továbbá jól vagyon 
é szántva? gyakran meg kell próbálni a’ szántó- 
vetőnek 5 nem tsak meg nézéssel, a’ melly néha 
megtsal, ráomolván a’ föld az elrejtett padokra, 
hanem tapasztalással is , melly kevésbé tsal, úgy 
tudniillik hogy valamelly merő rudat szúrjon ke
resztül a’ szántáson 5 ha ez egy formán, és min
den akadály nélkül belemegyen : nyilván vagyon, 
hogy az egész föld meg van forgatva 5 ha pedig 
bele menvép, valamelly keménnyebb rész ellene 
áll, ez azt mutatja, hogy az ugar nints megtör
ve. Mikor ezt a* próbát sokszor látják az ökré- 
szek, nem engedik hogy padok essenek. Azért 
a’ motsáros földeket Április 13-a után kell szán
tani. Ha ekkor megszán tatnak, bizonyos napokat 
közbevetvén, nyár kezdet körül, a' melly 23-dik 
vagy a^d ik  Júniusba esik, meg kell újítani, és 
azután 14-dik Augustus tájján megharmadolni. 
Mikor ez az idő elmúlt, a’ nyári nap fordulás
tól fogva, megedgyeznek abban a’ mezei gazda
sághoz értők, hogy nem kell szántani, ha tsak 
a’ föld valami nagy, mint néha szokott esni, és 
hirtelenvaló záporok által, mint valamelly téli es- 
sök által meg nem nedvesedett. Melly ha úgy tör
ténik , semmi nem áll ellent, hogy Július Holnap
ba meg ne szántassanak az ugarok. De akár mi
kor szántanak , rá kell vigyázni , hogy a’ föld sá
ros nelegyen , se pedig aJ kitsiny essöktöl félig 
nedves, melly földet tarkának, és kérgesnek ne
veznek a’ föídmivelök. Hlyen az mikor a’ hosz-
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*zas szárasság után a’ könnyű essö a5 földnek fel
ső részét megnedvesitette, az alját pedig nem is 
érte. Mert a’ melly földeketsároson mivelsz, egész 
esztendőben nem lehet azokkal b irn i, nem is al
kalmatosuk a’ vetésre, vagy elboronálásra, vagy 
elrakásra, A ’ mellyek pedig kérgessen szántattak 
meg , minden harmadik esztendőben megmeddül- 
lik. A ’ közép utat, kövessük hát leginkább a’ 
Szántóföldek’ niegszántásában, hogy se nedvesség 
nélkül ne légyenek, se azzal ne bövölködjenek. 
Tudniillik, a’ felettébh való nedvesség a’ mint 
mondám motsárosokká, és sárosokká teszi, a 
mellyek pedig a’ szárasság miatt kiszáradtak , nem 
lehet azokat jól feloldozni: mert a’ földnek ke
ménysége által, vagy viszsza veretik az eke’ va
sa , vagy ha valamennyire bele ment is , a’ földet 
apróra nem oszlatja, hanem nagy hantokat fe
szít , mellyek ellentálván nem lehet a’ földet iga
zán megkeverni : mert a’ göröngyök nehézségé
től, mint valamelly ellentálló fundamentomoktól 
a’ szántóvas a* barázdából kivettetik; mellyböl a’ 
leszsz, hogy a’ másodszori szántásba is padok 
lesznek, és az ökrök is a’ roszsz munka által na
gyon szenyvednek. Ide járul az is , hogy minden 
földnek, még a’ legtermékenyebbnek is, sován- 
nyabh az alsó része , és ez fordul fe l, ha nagy 
göröngyök feszittetnek , mellyböl a’ leszsz , hogy 
a’ terméketlenebb föld a’ kövérebbel öszve ele
gyedvén , a’ gabonát nem teszi elég bövségessé , 
mind pedig a’ mivelönek sorsa is megnehezítte- 
tik a’ munkának kevés előmenetele által: mert 
nem lehet a’ kiszabott munkákat elvégezni, ha 
megkeményedett a’ szántóföld, Azért úgy ítélem 
hogy a’ szárazságokban, a’ melly fold meg van 
ugarolva, ismét meg kell szántani, ésazessötbé- 
fedezni, melly megnedvesedvén ; a’ föld könnyű 
lölvélést ád nékünk, De eggy Holdja az illyen
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földnek, négy napszámmal készíttetik e l: mert 
könnyen felszántatik kettővel, eggyel megújjítta- 
tik , megharmadoltatik három fertállyal, baráz
dába elvettetvén elkészíttetik eggy fertály nap
számmal. Azokat a’ barázdákat pedig nevezik a' 
mivesek vákánynah  , mikor úgy van szántva , hogy 
a’ két meszszebb álló barázdák közt, a’ középső 
rakás a’ gabonáknak száraz helyet ád. Á ’ kövér 
földnek a’ dombjait, végbe menvén a’ tavaszi ve
tés , Martiusban mindjárt meg kell szántani, há 
pedig az időnek lágysága, és a* Tartománynak 
szárazsága úgy kivánja, Februariusban. Azután 
Április közepétől fogva Nyár kezdetéig meg kell 
keverni, és Septemberbenéjj nap eggyenlőségtá
ján harmadolni, és az illyen földből eggy Hold 
ugyanannyi napszámmal munkáltatikmeg, a’ men
nyivel a’ vizenyősből. Hanem a’ szántásba jól meg 
kell jegyezni, hogy a’ Hegyet mindenkor kereszt
be kell szántani ; mert illyen módon a’ meredek
ség nehézsége enyhittetik, és a’ barmoknak ’s em
bereknek munkájok is megkönnyebbittetik. Mind
azonáltal valamikor megkeverjük eggy kevéssé , 
hol a’ magossabb, hol az alatsonyabb részére a’ 
dombnak oldalast kell ejteni a’ barázdát, hogy 
mind a’ két részre fordittsunk, sem ugyan azon 
nyomon a’ földet ne mozdíttsuk. A ’ sovány, la- 
pályos szántóföld, a’ melly vízzel bövölködik, 
Augustus Holnapnak utolsó részébe szántassék 
először, mindjárt Septemberben megkevertessék, 
és vetés alá éjjnapegyenlöség tájján készíttessék 
el. Könnyebb pedig a’ munka az illyen földön, 
azért hogy kevesebb napszám megy rá ; mert há
rom, eggy Holdnak elégséges. Azomban,a’ sovány 
dombokat nem kell nyárban szántani hanem Sep- 
tember első napja körül, mert ha ezen idő előtt 
szántatik meg, a’ föld terméketlen leszsz, és ned
vesség nélkül való, a’ nyári naptól k iég, essem-
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Imi ereje sem marad. Azért September l-ső és 
1.3-ik napja között legjobb felszántani, és mind

járt megkeverni, hogy az első éjjnapegyenlöségi 
essökkel el lehessen vetni, nem is fellyül a* ba
rázdába , hanem alá kell az illyen földet elvetni.

V . A ' sovány fö ld et hogy kell megtrágyázni?

Minekelötte mindazáltal a’ sovány földet meg 
kevernénk, szükség lesz azt megtrágyázrii, mert 
ettől mint valamelly eledeltől hizik a' föld. A ’ 
Laposon ritkábban, a’ dombon sűrűbben kell a’ 
ganéj kupoczokat elrendelni} itt minteggy öt vé- 
kányi formán} és a’ téren mindenfelé nyolez nyolcz 
lábnyira egymástól} a’ völgyön kettővel keveseb
bet hagyni elég leszsz. De ezt Hold-fogytán kell 
a’ mi értelmünk szerént, tselekedni: mert ez a’ 
gabonákat megmenti a’ füvektől. E g g y  olly Hold 
pedig, a’ melly sűrűbben trágyáztatik huszonnégy 
terhet kíván, a’ melly ritkábban tizennyolczat. 
Széljel hányattatván osztán a’ ganéj, mindjárt le 
kell azt szántani, és eltemetni , hogy a’ nap me
lege miatt az erejét el ne veszesse , és hogy az 
elegyített föld az említett eledeltől kövéredjen. 
Azért is mikor a’ szántóföldön elrendeltetnek a’ 
ganéj kupoczok, nem kell többet elteríteni,mint 
a’ mit az’ nap’ eltemethetnek a’ béresek.

VI. A ' M agok' Nemeiről.

Minekutánna megtanítottuk miképpen keljen 
vetés alá a’ földet elkészíteni: most a’ Magok’ Ne
meiről szóljunk. Elsők és leghasznossabbak az 
emberekre nézve a’ gabonák} úgymint a’ búza , és 
az alakor. —  A ’ búzának sok nemeit esmérjük} 
lianem azok közzül leginkább azt kell vetni, a’ 
mit tarbuzának hívnak } mert ez mind nehézségé-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



ért, mind fényességéért elébbvaló. Másodiknak 
kell tartani az Őszi ro’sot, mellynek különös fa
ja , a’ kenyérben, a’ nehézség által határoztatik 
meg. Harmadik leszsz a’ tavaszi ro’s , melly leg- 
ltedvessebb a’ földinivelök előtt; mert a' hol-a’ 
vizek, vagy más ok miatt a’ korán való vetést el
mulatták, ettől segedelmet reménylhetni. A’ bú
zának több nemei, ha tsak valaki a’ sokféle ga
bonában, és a’ haszontalan ditsősségben nem gyö
nyörködik , szükségtelenek. —  A ’ Tönkölynek pe
dig többnyire négy nemeit láttuk, hogy szokás
ba vágynak; eggy a’ melly neveztetik Clusinumi- 
nak; e’ fényes és fehér. A ’ másik Venuculumnak; 
ez egyik piros, a’ másik fehér ; de mindenik na
gyobb nehézségű mint a’ Clusinumi. A ’ három 
holnapi vagy tavaszi, melly alakornak hivattatik, 
és ez nehézségével és jóságával legelső. De a’ bú
zának és alakornak ezeket a’ nemeit azért kell ta- 
kargatni és őrizni a’ szántóvetönek, hogy ritkán 
van valamelly föld ollyan állapotban, hogyeggy- 
féíe maggal megelégedhessünk, valami ollyan ré
sze adván magát elöl, a’ melly vagy vizenyős , 
vagy száraz. A* búza pedig a’ száraz helyen job
ban diszlik. Az alakor kevéssé rpngáltatik a’ ned
vesség által.

VII. A ’ Tokos vetemények Nemeiről.

A’ Tokos veteményeknek sok nemei lévén, 
legkedvessebbek, és az emberek között szokot- 
tabbaknak látszanak, a’ bab , lentse , borsó , pa- 
szuly, bagoltsa, kender, köles, mohar, sesama , 
tsillagfürt, a’ len, és az árpa, mivel ébböl ké
szíttetik az árpakása. íg y  a’ takarmányok közt 
legjobbak, a’ lóher, görögszéna, nem külömbcn 
a’ bükkön. Ezekután vágynak mindjárt a’ tsitse- 
rek, a’ gombbibe, és abajdótz, a’ melly árpából
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van. De előbb azokról fogunk szóllani, a’ mel- 
lyek mi értünk vettetnek, megemlékezvén amaz 
igen régi parantsolatról, mellyben arra intetünk, 
hogy a’ hideg helyeken mindjárt a’ lágy melege
ken hamarább’ , a’ melegeken minél elébb vessünk. 
Most pedig annyi mintha mérsékelt Tartomány
nak adnánk törvényeket.

F III . M ellyik  légyen a vetés' ideje ?

A ’ mi Poétánk azt íté li, hogy az alakort, 
és tiszta búzát nem kell elébb vetni ;  hanem mi
kor a’ Fiastyúk elnyugodott mellyet versekben 
igy  ádelö :

H ogy ha pedig tisztás búzához és alahorhoz 
Szántani f o g s z , 's egyedül ezeket tartod tsak

eszedbe —
M e g  várd mig a' Tyúk tsirkéivel eltiXn az

égről. * )
Eltűnik pedig őszi napéjjegyenlöség Után, 

harmintz eggy nap múlva, a’ melly majd 23-dik  
Septemberben esik. minekokáért érteni kell a’ 
búza vetését negyvenhat nap múlva a’ Fiastyúk 
elnyugovásátol , a’ melly 2 3 -dik Octoberben esik 
télidejére: mert úgy tartják az okos földmive- 
lö k , hogy tizenöt nappal elébb, mint a’ tél el
kezdődik , és ugyan annyival annak elkezdödé- 
se után, sem nem szántanak, sem szőlőt, vagy 
fát nem metszenek. Mi sem akadozunk azonn 
hogy a’ mérsékelt, és nem nedves szántóföldön 
igy Kell lenni a’ vetésnek: hanem a’ vizenyős és 
sovány, vagy hideg és árnyékos helyeken leg
inkább October’ első napja tájján illik vetni, 
m ig lehet, a' száraz fő id tő l, mig fü ggnek az

*)  Virgilius Georg i : 219 v.
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essök *) hogy elébb megerősödjenek a5 Gabonák 
gyökerei, mint a’ téli záporok és fagyok, vagy 
zurmarázok háborgassák. De bár idejében ment 
légyen is a’ vetés véghez rá kell vigyázni mind- 
azáltal, hogy széles vákányokat, és sok vizeresz- 
tö barázdákat, mellyeket némellyek tekenöknek 
hívnak, ne tsináljunk , és minden nedvességet tsa- 
tornákra, és innen a’ gabonákon , .kívül ne eresz- 
szünk. Tudom ugyan hogy némelly régi írók azt 
tanátsolják, hogy nem kellene elébb elvetni a’ 
szántóföldeket, hanem mikor a’ föld az essötöl 
megnedvesedett. A ’ mellyet én, ha kelletekor 
esikmeg, a’ gazdára nézve hasznossabbnak tar
tani, nem kételkedem. De ha, a’ mi néha meg
történik , késők a’ záporok: a’ szomjú földbe is 
helyessen elvettetik a’ m ag, és ezt némelly ollyan 
Tartományokban is , ,a’ hol az idő állapotja ép
pen az, gyakorolják. Mert a’ mi száraz helyre 
elvan téve, és bevan boronáivá, ollyan mintha 
a’ tsürbe volna, és élném romlik; és mikor az 
essö elérkezik, a’ régi vetés eggy nap* kibúvik. 
Tremellius ugyan azt állítja , hogy minekelőtte 
megázna az elvetett mag, a’ madarak vagy han
gyák megemésztik, ha tudniillik a’ nyári tiszta 
idők miatt száraz a’ föld, mellyet mi is gyakran 
tapasztalván, most is igaznak találuuk. Alkal- 
matossabb mindazáltal az illyen földekbe alakort 
mint tiszta búzát vetni, mert annak a’ tokja, 
mellyel béfedetik erössebb, és tartóssabb, a’ 
hoszszabb időnek nedvessége ellen.

IX . H ány véka magot kívánjon eggy H old  
F ö ld é  és a' M agoknak Orvosságok.
E g g y  Hold kövér föld többnyire négy véka 

búzát kíván a’ középszerű Ötöt, az alakorbol,

*) Virgilius Qeorg i :  214 y,
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lsilentz vékát, ha a’ főd j ó , ha középszerű, ti* 
7e t: mert noha a’ mértéken meg1 nem eggyeznek 
nz író k : mindázáltal minket a’ tapasztalás tani* 
tott, hogy az említett mérték legillehdöbb, mel- 
lyet ha ki nem akar követni, ám éljen azoknak 
tanáttsokkal, a’ kik a’ jó kövér mezőben minden 
Holdra öt véka búzát, vagy nyoltz véka alakort 
rendelnek-ki, és azt tartják hogy a’ középszerű 
földeknek is ennyi mértékű magot kell adni. Mi 
még azt a’ mértéket sem tartjuk mindenkor meg, 
a’ mellyet mondánk: mert változtatja azt, vagy 
a’ Helynek, vagy az Időnek, vagy az égnek 
állapotja. A ’ helynek, mikor vagy mezőbe , 
vagy dombokra vettetik a’ gabona , és itt 
is , vagy kövér, vagy középszerű, vagy so- 
vány helyekre. Az időnek, midőn Oszszel, vagy 
mikor már jelen a’ tél akkor vetjük a’ gaboná
k a t, mert az első vetés ritkábban eshetilr, az 
utolsó sűrűbbet kíván. Az égnek, mikör vagy 
essös az, vagy száraz, mert amaz azt kívánja a’ 
toit az első vetés, ez, a’ mit az utolsó. Minden 
gabona pedig legjobban szereti, a’ kitetsző, és 
a’ napra néző , a’ veröfényes és a’ szabad mezőt t 
mivel a’ domb noha valamivel izmossabb, de ke
vesebb búzát terem. A ’ tömött, krétás és vizenyős 
fö ld , a’ ro’sot és alakort inkább megtermi. Az 
árpa, ha tsak nem száraz és szabad a’ h e ly , ki 
nem állja5 amazok, minden második esztendőben- 
megnyugodott és megszárított, ’s minél vígabb 
földet kívánnak 5 ez semmi középszerűt el nem 
szenyved, mert mind a’ legkövérebb mind a’ 
legsoványabb földbe vettetik. Amazok a’ szün
telen való essök után is , ha a’ szükség kíván
ja , ha száraz és nedves földbe veted is kiál- 
ják a’ nyomorgatást5 ezt ha a* szárazra bízod, 
Isivész. A ’ ro’sbol pedig vagy búzából ha a* 
föld középszerű, krétás, vagy vizenyős, több

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



kívántatik egy kevéssel, mint az elébb mondám, 
tudni illik öt véka a’ vetésre. De ha a’ hely szá
raz,.és megomlott, és az vagy kövér vagy so
vány , négy 5 mivel más részről a sovány1 is an
nyi magot kíván. Ezt ha ritkán vetik haszontalan 
és apró kalászokat hoz: de mikor eggy magból 
sok szárakkal tsemetézik, a’ ritka gabonából is 
sűrűt tsinál. A ’ többek közt azt is kell tudnunk , 
hogy a’ magnak ötöd része is nagyohb helyet el
foglal a* bokros földből, mint az üresből és tiszr 
Iából. És még eddig tsak az őszi - vetésről szob
iunk, mert ezt főbbnek tartjuk. De van másik 
i s , mikor a’ szükség kénszerit: három holnapod
nak nevezik azt a’ szántóvetök. Ez tsak ollyan 
hideg és havas helyeken, a’ hol a’ pyár nedyes, 
és gőzölgések nélkül való, vettetik helyessen, a’ 
többeken igen ritkán felelmeg a reménységnek, 
mellyet mindazáltal hamar, és a’ tavaszi éjjnap- 
egyenlöség előtt illik végbevinni: ha pedig a’ 
helyek és levegő állapotja engedni fo gja, men
nél korábban vetjük , annál alkalmatossabban te- 
Tem. Mert nintsen a’ mint sokan hitték eggy há- 
rom-holnapos mag is természettel, tndniillik ha 
azt öszszel vetik jobban diszlik. De mindazonál
tal vágynak némellyek jobbak a’ többeknél , mel- 
lyek kiálják a’ Tavasz lágyságát, mint a’ ro's és 
a’ Galatziai árpa, és a’ tavaszi alakor, és a’ Mar
sikai bab’ magva. Mert a’ több izmos gabonákat 
mindenkor tél előtt kell vetni a ’ mértékletes Tar
tományokban. Néha pedig valami sós és keserű 
sennyedék szokta kihányni a’ földet , melly ha 
szinte már megérett is a’ gabona, a' maga ártal
mas nedvével elrontja azt, és minden gabonától 
üres udvarodat, vagy kopaszokat tsinál. Ezeket 
a’ kopaszokat jegyekkel megkell jegyezni, hogy 
annak idejében az ollyan hibákat mego>rvosolhas- 
sukj mert a’ hol vagy a’ sennyedék, vagy vala-
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tnelly gonosz megöli a’ gabonát, oda galamb gá* 
nejt, vagy ha a’ nints cziprusfa Levelét kell hin
teni, és belészántani. De legjobb oda árkot vo:n- 
n i, és onnan minden nedvességet letsapolni , más
ként haszontalanok lesznek az említett Orvossá
gok. Némellyek a’ vetövékát hiéna bőrrel béí- 
lelik m eg, és mikor eggy kevéssé abban állottak 
a’ magot onnan vetik e l , nem kételkedvén hogy 
azok termők lesznek a’ mellyek úgy vettetnek* 
Némelly föld alatt való gonoszok is a’ gyökerek 
alá esvén, a’ már meg nevekedett gabonákat; 
megölik. Hogy e’ ne legyen, orvosságul viz  
közzé elegyítik eggy fűnek aJ lévet, mellyet S z a- 
k á n a k  hívnak a' földmivelök ; ebbe az orvos
ságba eggy éjjel beáztatván a* magokat, úgy 
vetikel. Némellyek a’ mezei Ugorkának kinyo
mott levét, és annak öszvetörtt gyökerét víz
zel felelegyítik, és hasonlóképpen azzal a’ ma
got megnedvesítvén, Vetikel a’ földbe. Mások 
ugyan ezenn vízzel, vágy sótalan olaj törköllyel, 
mikor a’ gabona kezd bántatni, megöntik a’ ba
rázdákat, ’s így az ártalmas állatokat elkerge
tik. —  Arról akarok tovább tanátsot adni, mi
képpen kelljen a’ learatott gabonáknak a’ szérű
ben lejendö magvaikkal bánni. A ’ mint Celsus 
mondja, mikor a’ termés középszerű, a’ legjóbb 
kalászokat ki kell szedni, és az abból való ma
got külön kell1 eltenni, mikor ismét bővebb ara
tás van , valami kinyomtattatik, rostával kikeli 
tisztítani, és mindenkor a ' mi  a’ nagysága, és 
nehézsége miatt alatt állm eg, azt kell magnak 
megtartani, mert ez legjobb i mivel, noha a* 
nedves helyeken hamarább, de a’ szárazokon is 
a’ gabonák elfajulnak, ha illyen gondot nem 
tartanak rájok , mert nintsen arról kéttség, hogy 
a* köptzös magból, lehet nem koptzös , a* mi 
pedig eggyszerre kartsunak született, hogy soha

sem
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dént vehet erőt, bizonyos. Azért is Virgílius, mint 
mást, úgy ezt is igen helyessen mondja a’ ma
gokról. íg y  szólván: Láttam  hogy bátor sze
mezett és válogatott is. A ’ m ag.' még is 
azért e fa jz ik , hogy ha nem ujjal, gyakran  
jobbakkal, 'a így lesznek mindenek a* sors 
Á lta l roszszakká, meg onnan uiszszd kerítik*)  
A 'p iro s magot pedig ha kétféle hasítják, és a' 
színe belől is éppen ollyan, nem kételkedünk ép
nek tartani* A ' melly kivül halavány és belől is 
fehérnek látszik, hitvánnak, és alávalónak kell 
tartani. A ' ro’s se tsaljonmeg bennünket, mint a’ 
melly a’ földművelők előtt kedves, mert ez a’ 
búzának hibája, és noha fénnyével elébbvaló, ne
hézséggel mindazáltal rosszabb. Hanem nedves 
időben jól terem , és azért a’ fakadékos helyekre 
legalkalmatossabb. Mindazáltal nem kell azt ne
künk meszszire, vagy nagy nehézséggel keres
nünk mert minden búza a’ vizenyős földbe har
madik vetés után ro’s sá-válik* Ezek után a’ ga
bonák után való mindjárt az árpa mellyet a’ föld
művelők hatsorosnak, némellyek pedig szüretiem
nek hívnak, mivel más mezei állatokatis jobban 
táplálja a’ búzánál, az embert is egésségessebben 
mint a’ roszsz búza. Semmi sem segít ennél job
ban a’ szükségben is. Vetik felomlott és száraz 
földbe, és vagy igen erősbe vagy soványba j mert 
bizonyos hogy a’ szántóföldek ennek gabonájától 
inegsoványodnak: azért is a’ legkövérebb földre 
bízzák, mellynek nagy erejének nem tud ártani, 
vagy a’ soványra mellyre egyebet nem bízhatni. 
Két szántásba kell vetni, éjjnapcgyenlöség után 
vetés közepe tájján ha víg földbe, előbb ha so
ványba szánták. Eg-gy Holdra öt véka kívánta
tik. És azt ha eggy kevéssé megérett, nagyobb

* )  Georg .  i :  197. v*

Luc. Jun. Mód. Columel. t, Dar. $ ; "
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sietlséggel kell learatni mint akármi más gabo^ 
nát: mert a’ szára is 4töredékeny lévén, és pely
vával sem lévén beborítva, a’ szeme hamar ki
hull , és ezenn okokbol könnyebb kinyomtatni is 
mint a5 többit. De mikor learattad, legjobb a’ 
földjét esztendeig hevertetni , ha nem , ganéjjal 
jóltartani, és mindén mérget, melly még benne 
van a’ földbe elűzni. Más neme is vagyon azár- 
pának , mellyet kétsorosnak, némellyek Galatziai- 
nak hívnak, derék nehézségű és színű,úgy hogy 
búzával öszveelegyíttetvén , szép eledeleket ád a’ 
Háznépnek. Vetik a’ legkövérebb, de hideg he
lyekre Martius Holnap tájján. Jobb termo mind- 
azáltal ha a’ tél gyengesége engedi, mikor Ja- 
nuarius i 3-a tájján vettetik. E g g y  Hold hat vé
kát kivám —  A ’ Mohart és Kölest is a’ gabonák 
közzé kell számlálni, noha már azokat a’ hüve
lyes vctemények közzé lielyheztettem 5 mert sok 
Tartományokban az azokból készült eledelekkel 
tápláltatnak a’ Lakosok. Könnyű és porhanyó 
földet kívánnak 5 nem tsak a’ homokos földbe, 
hanem a’ fövenybe is jól teremnek, tsak nedves 
légyen az idő vagy vizes a’ föld, mert a’ száraz
tól és krétástol irtóznak. Tavasz előtt nem lehető
ket vetni,mivel a’ gyenge meleget nagyon kedvellik: 
mindazáltal Mártius Holnap utolsó részén,alkalma- 
tossan a’ földre bízatnak. Nem is okoznak nagy 
költséget a’ mivélönek, tudniillik négy meszszel* 
lyel majd egész Hóidat belehet vetni: de még is 
gyakori fogasolást és gyornlálást kívánnak, hogy 
a’ gazoktól megszabaduljanak. Mikor kinőtt a’ 
Kalászszok, minekelötte a’ magvai a’ melegtől ki- 
nyilnának, jkézzel szedethfckle , és a’ napra kité
tetvén, mikor megszáradnak eltétetnek, és ig y  
tétetvénel tovább eltartanak mint a’ többek. A ’ 
Kölesből kenyeret tsinálnak, mellyet minekelöt
te meghűlne, minden unalom nélkül meg lehet
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termi. A 'm eg1 örlött, és a’ korpájától kitisztul! 
mohar , de a’ köles kása is , ákármi szükségben, 
kivált tejbe nétn unalmas eledelt ád.

X . M itsodá f ö ld  illik , ez vagy arríaz tokos 
vele menyhez ?

Mivel a’ gabonákról bőven szóllottnnk lás
sunk már tovább á* tokos veteményekröl. A ’ tsik* 
hagfürt legelső i t t , mind azért hogy legkevesebb 
munka megy rá mind hogy legoltsóbb , és azok 
hözzül a’ mellyeket vetnek leginkább segíti a’ föl
det: mert a' már elsoványodott szőlőknek és szán
tóföldeknek legjobb trágyát ád , és az elromlott 
.földön is megterem, és ha szuszékba elteszik is 
soká eláll. Az ökröket télbén, ha megfőzik és be
áztatják jól táplálja. Az éhséget is, ha a’ gabo
na terméketlensége nyomja az emberekét, alkal- 
matossan elűzi, mindjárt a' szérűből vetik. Éa 
minden tokos vetemények közzül e* az eggy az, ak 
melly nem kíván a’ tsürbe nyugodalmat , akár 
September Holnapban éjjnapegyenlősége előtt ? 
Vagy mindjárt October első napja útán, tsupa 
ugarba hintsed. És akármint elborítod a’ föld- 
imivelö restségét elszenyvedi $ mindazáltal az Ősz’ 
lágymelegét kívánja, hogy hamar erőt vágyén, 
mert ha a’ tél előtt meg ném erősödött, a’ hide
gek megrontják. A ’ mi mag megmarad , padlás
tea mellyet jár a’ füst, helyéssen eltehetéd , mert 
ha av nedvesség meglepi, férgeket szül, a’ mel- 
lyek mihelyt a’ tsillagfürt köldökét megemésztik, 
a’ több része ki nem kelhet. Ez a* mint mondám 
sovány földet szeret, még pedig veresset legin
kább , mert fél a’ krétától, és a’ sáros földbe ki 
nem jő. E g g y  Hóidat tíz véka fogbe. —  Ezután 
helyessen lehet vetni a’ pasiulyt, vagy ugarba , 
a* mi jobb , kövéé és minden esztendőbe termö-

i  *
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földbe. Négy vékánál többet nem is kell vetni 
eggy holdba. —  íg y  vagyon a’ dolog a’ borsóra 
nézve , a’ melly mindazáltal könnyű, és felom
lott földet kíván, lágy meleg helyet és gyakori 
nedvességű eget. Azon mértékkel egy holdat be 
lehet vetnij vagy egy vékával kevesebbel mint a’ 
paszulyt j a’ vetés első idejekor , őszi éjjnapegyen- 
lőségtöl fogva. A ’ Babnak legkövérebb, vagy meg 
trágyázott helyet választanak $ és ha az ugar völgy
be fog fekünni, melly fellyülröl nedvességet vé
szen, elsőben elvetjük a’ magokat, azután szánt
juk meg a’ földet, és megszántván' barázdákra 
veszszükj és beboronáljuk, mennél több és mé
lyebb földel fedezzük bé 0 mert nagyon sok függ 
áttolj hogy a’ kikelt magoknak gyökerei jó mélly- 
re nyúljanak le. Ha pedig a’ következendő ara
tásnak kell elfoglalni a’ vetöföldetj levagdalván 
a’ kóróit, huszonnégy szekér trágyát rendeljünk 
a’ földre és teregessünkel. Hasonlóképpen mikor 
a’ magot a’ szántatlan földbe belevetjük, beszánt
juk, és bele szántván beboronáljuk 5 noha vágy
nak a’ kik tagadják, hogy a’ hideg helyeken a’ 
babot el kellene boronálni) mert a’ kiálló görön
gyök a’ megfagyástól még gyenge korában meg 
mentik, es valami kis melegséget nyújtanak, ha 
a’ hideggel küszködik. Vágynak ollyanok is, a’ 
kik azt gondolják , hogy ez a’ szántóföldön trá
gya helyett szolgál, mellyet én úgy magyarázok 
meg, hogy azt mondom: nem ennek vetése által 
kövéredik íneg a’ föld, hanem hogy ez kevésbé 
szívja ki a’ föld erejét, mint a’ több magok. Mert 
bizonyos vagyok benne, hogy gabonának hasz- 
nossabb az a’ fö ld , a’ melly semmit sem termett, 
mint a’ melly ezt a’ hüvelyes eleséget termette a’ 
közelebbvaló esztendőben. E g g y  hold földbe T ie- 
mellius szerént, négy véka Bab megyen, a’ mint 
pedig én tartom hat, ha eggyszer kövér a’ főidő
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ha pedig1 középszerű, több valamivel $ és az se 
sovány, se ködös helyet nem szenyved, a’ tömött 
földben mindazáltal gyakorta jól üt ki. E g g yré -  
szét fele vetés idejárj, a’ másikát az utolján kell 
vetni, melly septimentialis vetésnek neveztetik. 
Az idejében való gyakrabban, néha pedig a’ ké
sei jobb, Téjután nem igen jó vetni, legroszszabb 
tavaszszal , noha van három holnapi bab is,mel- 
lyet Februariusban kell vetni ötöd részszel töb
bet mint a’ korán valót, de kevés polyvát, és 
nem sok hüvelyt hoz. Azért is hallom, hogy a’ 
régi földmivelök gyakran mondják, hogy jobb’ 
szeretik a’ koránni babot, mint a’ három holnapit. 
De akár mellyik részében vettessék az esztendő
nek, azon kell lenni, hogy a’ mit az elvetésre 
szántunk, azt tizenöt nap múlva vessük az újjhold 
után, ha tudniillik az által nem hág azon a’ na
pon, a’ napnak súgárain, mellyet a’ Görögök 
anox̂ nui'ineU hívnak; ha külömben tizennegyedi
ken , még ekkor is a’ hold nevekedvén, ha szinte 
mindjárt nem lehetne is az egész magot eltakar
ni ; mert semmit sem ártanak néki az éjtszakai har
matok, és más okok, tsak a’ barmoktól és mada
raktól őrizzék meg. A ’ régi földmivelök pedig 
valamint Virgilius is , úgy tartják, hogy elébb 
olajtörkölybe, vagy salétromba meg kell áztat
ni , ’s úgy kell elvetni: Hogy legyen a tse'ltsap 
babnak termése szereritsés, Áztasd gyenge 
tiizönn méglágyult vízbe előre, *) mi is úgy 
tapasztaltuk , hogy mikor így betsinálták, és érés
re jutott, kevesebbé bántották a’ susokok. De a’ 
mit ezután mondunk azt is tapasztalás után java
soljuk. A ’ babot hold fogytán nyüddfel, nap fel
hőbe előtt, annakutánna mikor megszáradt szé
rűbe hirtelenébe minekelötte a* hold megneve-

*) Georg j :  195 v.
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hedne , tsépeld ki , és meg hütvén vidd a’ tsürbej, 
ha igy teszed el ment lesz a’ susokoktól. A ’ hü
velyes vetemények közzül ez az eggy az leginkább, 
a’ mellyet minden barmok nélkül így lehet leg
jobban kinyomni, és szél nélkül kitisztítani. E g g y -  
péhány tsomókat kioldozván, rakják le azokat 
p’ szérű partra, mellyeket keresztbe a’ szérűn ál 
tál három vagy négy ember mozgassa előbbre a' 
lábaival, és verjék tsépekkel és botokkal ; azután 
mikor a’ szérűnek másik szélére odaérnek , a'szá-*- 
rát rakják rakásba. íg y  a’ kivert szemek a’ szé-, 
rübe ott maradnak, és ezeknek a’ tetejekbe ap" 
ródonként a* több tsomókat is azon módon ki” 
lehet verni. És a’ legkeményebb törekek öszve, 
lesznek szedve és elválasztva a* tsépelöktöl ; az 
aprókai pedig mellyek a’ hüvelyekről a’ babbal 
eggyütt leszállottak, másképpen választják el. 
Mert mikor a’ pelyvával és szemekkel elegy gar-t 
mada is rakásra tolatik , ebből apródonkéntszó- 
ró lapátokkal több ideig hányattatik; melly áW 
tál a5 polyva , melly könnyebb, félre le esik, a' 
hah pedig meszszebbre vettetvén féltisztán megy 
oda, a’ hová azt a’ szóró lapát hányja. A ’ lentsét 
vetés közepén, hold nöttével, tizenkettödikig, 
hig és porhanyó földbe; vagy kövér és száraz 
helyre kell leginkább vetni; mert virágjában a* 
hövérség és nedvesség által hamar elvész, melly 
hogy hirtelen kikeljen, és megerősödjön ,minek- 
elötte ejvettnék , száraz ganéjjal öszve kell kever
ni , és mikor négy vagy öt nap’ így állott, el
hinteni. Ennek két vetését tartjuk , éggyikét ko- 
ránnit, vetés közepén ,másikatkésőbbit,Eebrua- 
riusban, E g g y  {lóidba valamivel több kell eggy 
vékánál. És hogy a’ Susokok ne bántsák (mert 
még a’ hüvelyébe is megrágják) azt kell tseleked- 
ni , hogy mikor kitsépelték , vízbe kell botsáta- 
PÍ, ét a’ Irhástól mellyet felvet a’ v íz , el k?ll

— 7° —
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választani a’ tellyesset, azután a napon meg kell 
száraztam , és a’ borda mag gyökerét megtörvén , 
eczettel meg kell hinteni, és azzal megdör’sölni , 
*s a’ napon ismét megszárasztva, és azután meg
kötve, el kell teqni; hajó bpven van, tsürbe , 
ha keveses, olaj- és savanyító edényekbe, mel- 
íyeket megtöltvén, és mindjárt bégipszelvén, akár 
mikor előveszünk a’ haszonra , épen találjuk a' 
lentséket, de e’ nélkül az orvoslás nélkül is, ha 
hamuval öszye elegyíttetik , el lehet tartani. —  
Lenmagot ha tsak nagy kelete nints abban a’ 
tartományban a’ hol lakói, és az ára nem ingerelj 
nem kell vetni, mert nagyon árt a’ földeknek. Az
ért legkövérebb, és eggy kevéssé nedves helyet 
kíván. Vetik October első napja után , mikor a’ 
Sas feltetszik, melly December’ 7-ik napja. E g g y  
Holdba nyolcz vékát vetnek. Némpllyek azt tart
ják hogy sovány földbe kell vetni, és minél sű
rűbben a’ magvát, hogy annál vékonyabban nöj- 
jön a’ lep. Ugyan ezt, azt mondják, hogy ha jó 
földbe vettetik, Februariusba kell vetni, és tiz 
vékát keli venni eggy Hold földre. —  A ’ Sesa- 
mát, mellyet öntöznek , idejébben, a’ mellyet pe
dig nem őszi éjjnapegyenlöség után kell vetni l 5- 
dik (hctoberig, Többnyire porhanyó földet kí
ván , mellyet a’ Campaniaiak szürke földnek hív
nak ; nem kevésbé megnő mind a’ kövér homok
b a, mind a’ gyülevesz földbe, és annyi magot 
vetnek eggy Holdba mint a’ kölesből és mohar- 
b ó l, néha többet is két meszellyel. De én magam 
láttam hogy ugyan ezt a’ magot Cilicia és Siria 
tartományában Június és Július holnapokba vetik, 
és öszszel szedik fel, mikor megérik.—  A ’ szeg
letes borsót, melly hasonló a’ gömbölyühőz, Ja- 
nuarius vagy Februarius holnapban kell vetni, 
jó földbe, és ’sengés idővel: mindazáltal Itáliá
nak némelly helyein November’ első napja előtt
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vettetik. Három véka elég1 eggy Holdba. E g g y  
hüvelyes veteinény sem árt kevesebbé a’ földnek, 
mint ez, de ritkán felel meg a’ reménységnek , 
mivel sem az ászályokal, sem a’ déli szeleket vi
rágjába ki nem állja, mellyek közzül majd min- 
denik alkalmatlan néki, az esztendőnek abban az 
idejében a’ mellyben elvirágzik. —  A ’ Bagoltsát, 
mellyet bagoly borsónak is hívnak, és a’ másik 
neműt a’ Punicumit, egész Martiusban lehet vet
n i, ’sengés idővel, minél vigabb helyre: mert ez 
is rontja a’ földet, minekokáért az értelmesebb 
gazdák nem is javalják , mellyet mindazáltal ha 
valaki vetni akar, előtte való nap’ áztassa meg, 
hogy annál hamarább kikeljen. E g g y  Holdba 
három véka bőven elég. — A ’ Kender kövér, és 
ganéjos, azomba vizenyős, lapályos, nedves, és 
mélly szántásu földet kíván. A ’ magvából eggy  
négyszeg lábnyi földbe hat szemet vetnek , az ök- 
rész tsillag feltetszésekor, melly Fehruarius utol
ja felé esik, 24-dik vagy 23-dik Februariusban; 
az őszi éj jnapegyenlöségig mindazáltal, ha essös 
az id ő , nem alkalmatlan a’ vetése. —  A ’ hüve
lyes vélemények után figyelmezni kell, a’ tövis
es kerek - Répákra, mert mind a’ kettő tölti a’ 
földmivelöt. Mindazáltal a’ kerek - Répák liasznos- 
sabbak , mert nagyobb szaporasággal is teremnek, 
és nem tsak az embereket, hanem a’ barmokat is 
táplálják, kivált Galliában, a’ hol a’ barmokat 
téli eledellel ez a’ zöldség tartja. Mind a’ kettő 
rothadt és omlott földet kíván, és a’ tömöttbe 
meg nem terem. De a’ kerek répák a’ nedves me
zőkbe és helyeken diszlcnek. A ’ tövis-répa a’ 
völgyeleget szereti, a’ száraz és vékonyhoz köT 
zeljáró földet; azért is a’ követses és homokos 
menőkbe jobban üt ki ; és a’ helynek tulajdonsá
ga mindeniknek a’ magvát megváltoztatja; mert 
#iás földbe yetve a’ kerek - répa két esztendő alatt
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tövis-répává változik, másba a’ tövis - répa ke
rek - répa formát vesz mag-ára. A ’ nedves helyei
ken mind a’ kettőt helyessen lehet vetni nyár- 
kezdettől fogva $ a’ szározokon Augustus holnap
nak utolsó részében, vagy első Septemberben 
sokszori megszántott, és meggereblyélt, és bő 
ganéjjal jól tartott földet kívánnak ; mert az igen 
sokat tesz, nem tsakhogy azok bővebben terem
nek , hanem azoknak termések után, az úgy. ké
szült föld is legjobb gabonákat hoz elő. E g g y  
Hold földet nem főbbel, mint négy meszszely ré
pa maggal kell bevetni $ a’ tövis répából negyed’ 
részszel többet kell vetni 5 mert ez nem hasaso- 
dik szélére , hanem vékony gyökerekre lefelé 
megy. És úgy tartjuk, hogy ezeket az emberek
ért kell vetni, e’ következendöket ismét, az em
berekért.

X I .  A ' Takarm ány oK nem eiről, a Lóherröl,
Bükkönröl, Abajdótzról, Z ab ró l, Gftrögszé«
náról, G om bibéröl, és Tsitseréröl.

A ’ Takarmányoknak sok nemei vágynak , mint 
a’ Lóher , Bükkön, Árpás-abajdotz , Zab , Görög
széna , úgy a’ Gombibe és a’ Tsitseri. Mert a’ töb
beket nem hogy elöszámlálni, de vetni sem kí
vánjuk , kivévén mindazáltal a’ Zanótot, mellyröl 
szólítunk azokban a’ könyvekben, mellyeket a’ 
plánták nemeiről irtunk. De azok közzül a’ mél
lyé k tetszenek, igen derék fii a’ lóher azért hogy 
ha egyszer elvetik, tiz esztendeig is eltart,hogy  
azután esztendő alatt rendessen négyszer, néha 
pedig hatszor is lelehet kaszálni 5 hogy a’ földet 
megtrágyazza; hogy jattól minden elsoványadott 
barom meghízik 5 hogy a’ beteg marhának orvos
ság $ hogy abból eggy Hold egész esztendőn ál
tal három lónak bőven elégséges. Ú gy vetik a’
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mint mindjárt elő fogjuk adni. A ’ melly helyre 
a' kozelébh való tavaszon lókért akarsz vetni, 
szántsd fel Qctober első napja tájján, és azt egésa 
télen hagyd rothadni. Annakutánna Februarius 
első napján ismét szántsdfel szorgalmatossan , és 
minden köveit szedd k i, ’s a’ göröngyöket tör
deld meg 5 azután Martius holnap’ tájján harma
dold meg és boronáid be. Mikor a’ földet igy el
készíted 5 tsinálj azon, mint a’ kertbe szokás, 
hoszsu ágyakat, tiz láb’ széleseket, és ötven láb’ 
lioszszúkat, hogy az ösvényeken vizet lehessen 
oda szolgáltatni, és a’ gyomlálok mind a’ kétrész- 
röl szabadon oda férkezzenek. Továbbá hints reá 
régi trágyát, és ekképpen az utolsó holnapban 
Aprilishen vesál el, úgy hogy minden pohár mag, 
tiz láb hoszszu, és öt láb széles helyet foglaljon 
e l : mellyet véghez - vivén fa ge^eblyékkel, mi
vel ettől sok függ, az elvetett magokat mindjárt 
takard b e , mert a' nap hirtelen kiégeti. A ’ vetéá 
után a’ helyet vassal nem kell illetni, és a' mint 
mondám , fa gereblyékkel meg kell fogasolni, és 
időről időre gyomlálni, hogy más nemű fű a* 
gyenge lóhert el ne nyomja. Áz első kaszállását 
későbben kell tenni, mikor tudniillik a’ magvaiT 
nak már némelly részét kihányta^ Azután mikor 
kinőtt, ha szinte gyengén kaszálod is I9 , és adod 
a’ barmoknak, de elöszször szükebben bánj véle, 
míg hozzá szoknak, hogy a’ takarmány újsága 
meg ne ártson : mert felfú , és sok vérttsinál. Mi
kor pedig lekaszálod, gyakorta megöntözd. An
nakutánna kevés napok múlva mikor sarjadzani 
kezd, minden más nemű füveket gyomlálj ki be
lőle. íg y  miveltelven , esztendőben hatszor meg 
lehet kaszálni, és tíz esztendeig megmarad, Á ’ 
Bükkőnnek pedig két vetései vágynak 5 az első 
mellyel Takarmánynak vetjük őszi éjjnapegyen- 
löség tájján j hét vékát eggy Holdba 5 a’ másodki

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



snelly szerént hat vékát vetünk, Januariusban vagy 
későbben, hogy magot hozzon. Mind a’ két ve
tést gyenge földbe kell tenni, de jobb jól szán- 
tottba ; és kivált ez a’ takarmány neme nem sze
reti a’ harmatokat, mikor vetik. Azért is nyolcz 
vagy kilencz óra után kell elhinteni > mikor már 
minden harmat a’ nap és szél által elüzetett, és 
többet is nem kell vetni, hanem a’ mint azon a' 
pappn el lehet takarni: mert ha az éjtszaka rá 
jön , akár mi kis harmattól is elromlik mig be*' 
takartatnék. Meg kell jegyezni hogy huszonötö
dik napja előtt az újj holdnak, nem kell a’ föld
be tenni , a! mellyet másként vetnek , úgy tapasz
taltuk , hogy annak árt a’ tsiga. —  Az abajdóczot 
minden esztendőben termő, lég trágyássabb föld-" 
be kell vetni , és két szántásba, E ’ legjobb lesz, 
ha kalásztalan árpából tiz vékát vetnek el eggy  
Holdba, őszi éjjnapegyenlöség körül, de essöre 
hajló időben, hogy elvetödvén, és a’ záporok
tól megöntöztetvén hamar kibújjon, és a’ tél ered
je előtt megerősödjön. Mert ha ezt a’ hidegekbe, 
mikor már más Takarmányok elfogytak, leka* 
szálják, az ökröknek és más barmoknak leg job
ban lehet adni; és ha gyakrabban fel akarod arat
ni, Május holnapig elég lesz. Hogy ha abból ma, 
got is akarsz venni, Martius első napjától fogva 
el kell róla hajtani a’ barmokat, minden kártol 
meg kell oltalmazni , hogy a' termésre alkalmatos 
légyen. —  A ’ Zab vetés, hasonlóképpen esik, 
melly pszszel vettotvén , hol szánénak vágatik le , 
vagy takarmánynak , míg" még zöld , hol magnak 
hagyják. —  A ’ Görögszéna vetésének, mellyet 
siliqqanak hjvnak a’ földmivesek, két ideje van ; 
eggyikSeptember holnapja(a’ mikor takarmányát*1 
yetik) azokban a’ napokban, mikor a’ bükkönt, 
éjjuapegyenlöség körül; a’ másik pedig Januarius 
utolsó vagy Februarius első napja, mikor mag-
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nak vetik, és ekkor hat vékát veszünk eggy Hold, 
r a , amakkor pedig' hetet. Gyepes földbe minde- 
nik alkalmatos lesz ; és azon kell lenni, hogy azt 
sűrűn szántsák meg, de nem mellyen, mert ha- 
négy ujjnál mélyebben temetik el a’ magvát, nem 
könnyen búvik k i; azért némellyek minekelötte 
elvetnék, apró ekékkel szántják meg, és úgy hin
tik el a’ m agvait, és vas boronákkal takarják 
el. —  A ’ Gombibe pedig a’ sovány helyet szere
ti , nem a’ nyirkost, mert ha buján nö, többnyi
re elromlik. Lehet őszgzel is vetni , nem külöm- 
ben tél után Januarius utolján , vagy egész Feb- 
fuariusban, tsak hogy Martius első napja előtt, 
mert ez az egész holnap alkalmatlan eltez a’ hü
velyes veteményhez, a’ mint a’ földmivelök tart
já k , melly akkor vettetvén, ártalmas a’ barom
nak, kivált az ökröknek, a’ mellyeket a’ megétel 
által szilajokká tesz. E g g y  Holdat öt vékával vet
nek be. —  A ’ tsitserit gombibe helyett adják en- 
niek Hispánia Baeticában az ökröknek, mellyel 
midőn a’ malomkerék felfüggesztésével megdarál- 
fták, eggy kévéssé vizbe megáztatják , hogy meg
gyengüljön , és így meg dörgölt polyvákkal ösz- 
ve-elegyittetvén , a’ baromnak neki adják , de a’ 
gombibéböl tizenkét font eleget tesz eggy Hold
nak, a’ tsitseriböl tizenhat. Ugyan ez nem ha
szontalan az embereknek, nem is" kedvetlen; izére 
nézve valósággal semmit sem kiilömböz a’ szeges 
borsótol, tsak színével külömböz, mert szinetle- 
nebb , és a’ feketéhez közelebb jár. Első vagy 
második szántásba vetik Martius holnapban, úgy 
a’ mint kívánja a’ föld jósága, mellyböl négy vé
kát, néha hármat, néha ismét másfelet vetnek 
jegy Holdba.
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X lt . Miképpen és hány napszámmal kel-* 
jen minden gabonát, és tokos-veteményt mi- 
velni ?

Minthogy előadtuk, mikor és mit keljen 
vetni: most azt fogjuk megmutatni, miképpen és 
hány napszámmal keljen azok közül mindeniket, 
& mellyeket felhoztunk, mivelni. Végbe menvén 
a* vetés $ a’ következő munka a’ fogasolás , melly- 
röl az írók nem értenekeggyet. Némellyek ta
gadják hogy az valami hasznot tenne, mivel a’ 
gabonának némelly gyökerei a’ fogassal felfe
deztetnek, némellyek pedig elínetszetnek, és ha 
hidegek következnek a’ fogasolás után , a’ gabo
nák a’ fagytol megöletnek : hanem azt mondják , 
hogy jobb volna azokat idejében meggyomlálni, 
és tisztítani. Mindazonáltal sokaknak tetszik a’ 
fogasolás, de nem ugyan azon módon, nem is 
eggy időben , mindenütt és mindenfelé. Mert a’ 
száraz és verőfényes földeken azt mondják hogy 
mihelyt az első fogasolást szenyvedhetik a’ gabo
nák, a’ földet meg mozgatván, fel kellene töl
teni, hogy azok bokrosodhassanak , mellynek tél 
előtt kellene lenni, azután a’ tél után ismét meg
újítani. A ’ hideg és tós helyeken pedig többnyi
re a’ tél ntátin kellene fogasolni $ és fel se kel
lene tölteni, hanem egyenes fogasolással a 'fö l
det megmozgatni. Mi mindazáltal sok Tartomá
nyokba a’ téli fogasolást alkalmatosnak lenni ta
pasztaltuk, a’ hol tsak a’ levegő szárazsága , és 
a’ lágy meleg idők megengedik. De úgy tartjuk 
hogy azt sem kell mindenütt tseíekedni  ̂ hanem 
a’ lakosoknak szokásokkal élni: mert a’ Tarlotná* 
nyoknak tulajdon ajándékaik vágynak, mint 
Egyiptomnak és Afrikának, a’ hol a’ földmivelö 
elvetvén a\fnagot, aratás előtt hozzá nem .nyúl
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á* gabonához, mert a’ levegő állapotba, és főid 
jósága bllyan, Hogy alig kélki vaíamelly fü , ha 
tsak úgy nem vetik, vagy hogy intkák az essők, 
Vagy hogy a’ föld természettel ollyam Azokon a* 
helyeken pedig,a' hol megkívántatik a’ fogaso*- 
lá s, nem kell elébb a’ gabonákhoz nyúlni, ha 
a’ levegő állapotja engedi is, hanem mikor a* 
Vetés beborította a’ barázdákat. A ’ búzát és töm* 
hölyt mikor kézd hegy levelek lénhi, az árpát# 
mikör öt, a* babot és a’ több liüvélyes vetenié- 
nyeket, míltdr hégy ujjnyira kiálnak a’ földből, 
legjobb megfögasolni; KiVévén mindazáltal a’ 
tsillagfürtöt $ mellynek a’ magvárták elléhéi*e van 
a* fogasolás, mert eggy gyökere lévén ha az 
a’ vassal elvágatik, vagy megsebesítik, az egész 
plánta kivész. Melly ha meg nem történne is mégis 
felesleg való volna annak ez a’ munka, holott ezt 
ném annyira bántják a’ füvek, sőt maga' elnyom
ja azokat. Dé más gabonákat, mellyeket noha 
nyirkossan is meglehét mozgatni: mindazáltal 
jobb azokat szárazon megfögasolni $ mért ha úgy1 
bánnak azokkal, nem bántják azokat a* ragyák* 
Az árpát pedig mikor legszárazzabb akkor kel! 
elővenni. A ’ babról azt tartják sokan, hogy azt 
nem kell irtégfógasölni, mellyet midőn megérett, 
kézzel is ki lehet szaggatni, és el lehet válasz
tani a’ több gyomoktól, és a* közte nőtt füvekéit 
szénának megtarthatni. Ebben az értelemben Van 
OoVnelius Celsus is , a’ ki a’ hüvelyes Vetémények 
több jó tulajdonságai között ezt is előszámlálja , 
hogy a’ bábot kiszedvén, azon a’ helyen szénát is 
lehet kaszálni. De én úgy tartom, hogy röszsz 
földmivelö az, a’ ki megengedi hogy a’ vetései 
közt fü nevekedjék 5 mert a' gabonákban sok kár 
esik, ha elmulatják a' gyomlálását. Nem is okos 
fÖldmivelöhez illik a z , hogy inkább a’ barmok 
eledelére törekedjen, mint az emberekére, mi-
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hor kivált ázt is *1 lehet érni a’ rétek’ mívelése 
által 4 és e’ szerént úgy ítélem, hogy a’ babot meg 
kell fógasolni, még pedig mint gondolom há
romszor; mert úgy tapasztaljuk hogy ha így bán
nak vele , nem tsak szaporodik á’ termése; ha* 
nem vékonyabbak a’ idkjai is; és a’ szemei ki- 
fosztatván, és meg daráltatván, a’ véka szinte 
úgy tele lesz vele, mint egészszen , midőn alig 
kevesedik a’ mértéke, a’ héjjaitól megtisztíttat- 
ván. És átaljában a’ mint már fellyebb mondot* 
tűk, a’ téli fogasolás legtöbbet tesz, tiszta és száraz 
napokon, a’ tél beállásával Jamiarius Holnapban, 
lia fagyok hintsenek. Annak továbbá úgy kell 
lenni, hogy a’ vetésnek gyökerei meg he sértes- 
sehek, sőt hogy betakartassanak és feltölteSsenek, 
hogy a’ plánta a’ földön jobban elterüljön. Ezt 
tselekedni az első fogasolással hasznos, a’ má
sodikkal káros; mert mikor hajtani meg szűnt 
a’ gabona, meg rothad ha fel van töltve. A ’ má-i 
sodlásban tehát nem kell égyébet tselekedni „ 
mint azt, hogy a’ földet el kell téríteni egye
nesre ezt pedig tavaszi éjjnapegyerilöség után 
mindjárt kell tselekedni húsz nap alatt mihekelőt- 
te a’ gabona Szárba indulni elkezdene, mert ké
sőbbén fbgasoltatván elromlik a’ következendő 
nyári hévségektöl és melegektől. A ' Fogasolás* 
sál öszve kell kötni a’ gyomlálást, és rá kell ví* 
gyázni , hogy a’ virágzó gabonát ne illessük ha
nem vagy az előtt, vagy mikor már elvirágzott* 
Minden gábona és árpa pedig, eggyszóval a’ mi 
kettős magvu ; a’ harmadik Vagy negyedik böty- 
kön feljül ereszt kalászt j és tnidőn azt fegészsZén 
előhozta, nyoléz nap’ alatt elvirágozik, ’s az 
után telik negyven napig, melíyek által a’ virág
zás után érésre jut. Ismét a' mellyek kettős mag 

*vuak , mint a’ hab, borsó, itents'e, negyven nap 
virágoznak, ’s eggyszer'sjmind meg i« telnek.

*9 —
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X III. IWitidenik szántóföld mivoltához ke* 
pest, hány munka fórdíctatik arra ?

És hogy már elöszámláljuk , hány napi mun.* 
ka által vitessenek azok a’ szérűbe, a’, mellyeket 
a’ földbe elvetettünk. Négy vagy öt véka tisz
ta-búza, kíván ökrész munkát négyet, boronásét 
eggyet, fogasolóéf először kettőt, azután ismét 
eggyet, mikor másodszor megfogasolják} gyomja
idét eggyet, aratóét eggyet és felet, eggy summá
ban az egész munka tíz és fél nap. — Öt véka ro’s 
ugyan annyi napi munkát kíván. Kilencz vagy tíz 

véka Sesamat, ugyan annyi napi munkát a’ mennyit 
öt véka tiszta búza. Öt véka árpa, három ökrész 
munkát, boronást eggyet, fogasolót eggyet és 
felet, aratót eggyet: a’ munkák Summája: hat és 
fél nap. —  Négy véka bab vagy hat, ugarbakét 
ökrész munkát veszfel , és mindenkor-mivelt föld
be eggyet. Boronálják másfél nap’, fogasolják 
másfél nap’ , ismét fogasolják eggy nap ,'s  harmad
szor is eggy nap , le aratják eggy nap'5 a’ Napszá
mok Summája nyolcz vagy hét.— Hat vagy hét véka 
bükkön ugarba két ökrész munkát , vagy munkált 
földbe eggyet } úgy elboronálják eggy nap’, és 
kaszálják eggy nap’} a’ Napszámok’ Summája lesz, 
négy, vagy három. —■ A ’ gombibéböl at vékát 
ugyan annyi napszámmal, vetnek e l , elboronálják 
eggyel} úgy eggyel fogasolják, gyomlálják, és 
kaszálják} az egészre hat napszám megy. —  A ’ 
tokos magvakból hat vagy" hét vékát, ugyan an- 
nyi napszámmal borittanak el} lekaszáljak eggy  
nap, — Négy véka paszulyt ugyan annyi napszá
mokkal borittanak be } elboronálják eggyel, le
kaszálják eggyel. —  Négy véka tsitseri, három 
marhásnapszámot kíván} elboronálják e g g ye l, 
meggyomlálják eggyel, fiilnyöyik eggyel. Az 
egész Summa,lesz, hat napszám. — Másfél véka 
lentsej ugyan annyi napszámot vár } elboronál-
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ják eggy nap’, megfogasolják két nap’, meggyom- 
lálják eggy nap’, kinyövik eggy nap’. A ’ nap
számok’ Summája lesz nyolez. —  Tíz véka tsil- 
lag fürtöt beborittanak eggjrel, elboronálnak 
eggyel, learatnak eggyel. A ’ kölesből négy fer
tály a’ moharbol is ugyan annyi négy marhás- 
munkát veszfel; elboronálják három nap’, megfo- 
gasolják három nap’$ hány nap’ takaríttassékfel, 
bizonytalan. —  Három véka bagolyborsót ugyan 
annyi napszámmal vetnek-el$ kettővel boronál- 
ják, eggyel fogasolják, eggyel gyomlálják, három
mal felnyövik. A ’ napszám Summája tíz leszsz. —* 
Tíz véka len, vagy nyolez, —  négy marhásnap- 
számmal vettetik, elboronáltatik három napszám
mal $ gyomláltatik eggyel, kinő vetik hárommal. 
A ’ Summa lesz tizeneggy napszám. — Hat fertály 
sesama három marhásnapszámmal miveltetik a’ 
szántással , beboronáltatik három napszámmal, 
megfogasoltatik néggyel, és ismét megfogasolta- 
tik kettővel, eggyel meggyomláltatik , kettővel 
felnövetik. A ’ napszám’ Summája lesz tizenöt. —  
A ’ kendert úgy vetik a’ mint fellyebb tanítottuk; 
hanem bizonytalan mennyi költséget és gondot 
kívánjon. De a’ lóhert nem ekével borítják e l, 
hanem a’ mint mondottam fageréblyékkel. Abból 
egy holdat elboronálnak kettővel, megfogasol- 
nak eggyel, lekaszálnak eggyel. Ezeknek a’ nap
számoknak öszve vevéséböl azt lehet kihozni, 
hogy kétszáz Hold földet, két iga barommal meg 
lehet mivelni, és két ökrészekkel ’s hat Ostoro
sokkal , ha ugyan azokon fák nintsenek; ha pe
dig bokrosok Saserna azt állítja hogy három 
emberek’ hozzáadásával, azon módon jól megle
het mivelni , mely számlálás azt tanítja nékünk , 
hogy eggy Iga barom 12,5 véka búzához elég le
het es ugyan annyi hüvelyes veteményhez, hogy 
az Oszivetés legyen *pontba 250 véka; és azut- 

L u c . Ju n . M ó d . Columel. I. Dar. 6

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



—  g a -

tán nemkSIÖmben három holnapon vessen beM 
venöt vékát. Ez osztán így próbáltatok meg. 
Azok a’ magok, mellyek négy szántásba vettet
nek huszonöt Holdakba , kívánnak 1 1 3  Okrész 
napszámot. Mert ez a’ szántóföld , ha legkeményebb 
is , megugaroltatik ,50 napszámmal, megújíttatik 
vagy kevertetik 2 3-e l, megharmadoitatik és elvet
tetik 40-ek —  A ’ több hüvelyes vetemények 60 
napszámot vesznekfel, az az; két holnapot. Az 
essös és innepi napok is , mellyeken nem lehet 
szántani, 43 napokra számiáltatnak; úgy vége 
lévén a’ vetésnek , a’ mellyeken meg nyúgosznak 
30 nap. E ’ siserént pontba nyolcz holnapok lesz
nek , és tíz napok. Hátra vágynak még az esz
tendőből három holnapok, és 23 napok, mel- 
lyeket töltsünk-el vagy a’ tavasziak vetésébe, 
vagy a’ széna, takarmányok’ , trágyák’, és más 
gazdasági dolgok’ hordásában.

X IP * Mitsoda hüvely es veteményelí ártanaíi% 
és mellyek használnak a' szántóföldnek?

De ezek közzül a’ magok közzül a’ mellyek- 
röl emlékezém, ugyan azon Saserna némeílyek- 
röl azt gondolja, hogy azok a’ szántóföldet meg- 
trágyázzák, és segítik, mások kiégetik, és elso- 
ványítják. Megtrágyázzák a’ tsillagfürt, a’ bab, 
bükkön, gombibe, íentse , bagöltsa, borsó. A ’ 
tsillagfürtröl nem kételkedem semmit, és a’ ta- 
karmány-bükkönröl, ha ugyan az zölden levágat- 
tatván, az eke eggyszeribe utánna megy, és a' 
mit ott hagyott a’ kasza, mínekelötte megszá
radna , a’ szántóvas felmetéli és eltakarja, mert 
az trágyává leszsz. Ugyan is , a’ takarmány levá- 
gattatván, ha annak gyökerei ott hagyatnak, és 
belé száradnak , a’ földből kiszívnak minden ned
vességet, és a’ föld erejét elveszik, melly hihető
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hogy a’ babon, és más hüvelyes veteményesén 
is , mellyektól a’ fűid hízni látszik, megtörténik, 
hogy ha tsak eggyszeriben a’ le kaszai tatások 
után fel nem szántják azoknak a’ gabonáknak, 
mellyek azután ugyan azon helyre vetteínekel , 
semmi hasznot nem tesz* Azok közzül a’ hüvelyes 
vélemények közzül is , a’ mellyeket úgy szoktak 
lünyüni, azt mondja Tremllius, hogy nagyon 
árt a’ főidnek a’ bagoltsának és lennek mérge $ 
az első azért, mert sós , a’ másik mert forró ter
mészetű, mellyet Virgilius is jelent így szólván: 
Égetik a Jó id ét minden lenek , égeti a zab, 
Égetik a ’szemeket bezáró mákok is eggyütt.* J  
mert nints kéttség, hogy azok a’ magok is ária-* 
nak a' szántóföldnek, valamint a’ köles és mo- 
liar is. De minden földnek melly a’ fellyebb mon
dott hüvelyes veteményektöl elsoványodik, az az 
eggy bizonyos orvossága van, hogy trágyával 
segitts rajta, és elmentt erejét ezzel, mint vala- 
melly eledellel hozdviszsza. Nem tsak a’ magok, 
mellyek a’ szántásba vettetnek , hanem az élőfák, 
és bokrok is, igen nagyon kedvellik az illyen 
eledelt. Azért ha az igen hasznos, a’ mint látszik 
a’ földmivelöknek, úgy gondolom hogy erről 
ízorgalmatossabban kell szólni a’ régi Íróknál , 
mellyet noha el nem mellőztek ezekis , mindazáltal 
bevés gondal adták elő.

A ' Trágyának Nem éiről.

Három fő nemei vágynak annakokáért a’ 
trágyának, á’ melly a* madarak-, az emberek, és 
a’ barmok után készük Az első a’ madaraké az, 
mellyet a’ galamb’ duczokbolseprenek ki, annak- 
utánna a’ mellyet a’ tyúkok és más madarak ej-

“ • 83

# 6
•J Georg l i  77. V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



lenek, kivévén mindazáltal a’ tóbelieket vagy  
úszókat, mint < a’ kátsákét ésludakét, mertazokéi 
ártalmasok 5 legjobbnak tartjuk mindazáltal a’ 
galambganéjt, mellyet ha vékonnyan hintenek a’ 
földre, úgy tapasztaljuk, hogy az megforr. A ’ 
második az, mellyet az emberek tesznek, ha azt 
a’ majornak más egyébb Sepredékeivel is öszve- 
elegyítik, mert magába forróbb természetű, ’s 
azért a’ földet kiégeti. Alkalmatossabb mindaz
által a’ tsemetéknek az embernek vizellete , mel
lyet hat holnapig hagysz vénülni. Ha a’ tőkéket 
vagy gyümöltstermö fákat érteted véle eggytöl 
sem terem jobban mint ettől $ de nem tsak na
gyobb bőséget szerez ez a’ dolog, hanem a 'b or
nak és gyümöltsöknek ízeket és szagokat is meg
javítja. —  A ’ régi olajtörköly is a’ melly nem 
sós, ezzel öszveelegyítve, a’ gyümöltstermö fá
kat, és kivált az olajfákat alkalmotossan meg
nedvesítheti 5 mert magába alkalmaztatva is so
kat segít. De mindenikkel leginkább télbe él
nek , és tavaszszal is a' nyári melegek előtt, mi
kor a’ szölötövek, és élöfák is még be vágynak 
földel födve. A ’ harmadik helyen áll a’ barmok’ 
trágyája 5 és ebben is vagyon külömbség} mert 
legjobbnak tartják azt, a’ mit a’ szamár tsinál, 
mivél ez az állat igen lassan eszik, azért kön
nyebben emészt, és jól elkészülvén, ’s alkalma
tossá lévén, eggyszerre alkalmatos trágyát ád 
a’ szá ntóföldnek. Ezek után, a’ mellyekröl Szél
iünk , van a’ juhganéj, azután pedig a’ ketske ga- 
néj, majd a’ több barmoké és tsordáké. Minde
neknél leg^lábbvalónak tartják a’ disznó ganéjt. 
Sőt eléggé hasznos a’ hamuval és pernyével való 
élés is. A ’ lemetélt tsillagfürtszár pedig legjobb 
erejű trágyát ád. Jól tudom azt is, hogy van ol- 
lyan nemű föld, a’ hol se barmokat, se madara
kat nem lehet tartani: mindazáltal élhetetlen föld-
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míves az, a ki ez illyen helyen is szűkölködik 
trágya nélkül. Mert szabad akármi lombot is a’ 
bokrokról, az utakról, és ösvényekről öszveszed- 
ni és meggyüjteni, szabad a’ perjét a’ szomszéd’ 
megbántása nélkül kötelességből is learatni, és 
az udvar’ sepredékjeivel öszveelegyíteni $ szabad 
a leásott gödörbe , mint a’ minémüt az első könyv
ben a’ ganéj tartására rendeltünk volt, a’ hamut, 
és az árnyékszékek’ iszapját, a’ gabona szarokat, 
és egyebeket a’ mellyek kisepretnek, rakásra 
gyűjteni : hanem annak a’ közepére tserfát kell 
leverni, mert ez nem engedi, hogy ott tanyáz
zanak a’ ganéjba az ártalmas kígyók. íg y  kell 
tselekedni a’ hol a’ mező a’ barmoktól üres. Mert 
a’ hol a’ négy-lábu állátok’ nyájjai járnak, ott 
némelly helyeket mindennap’ ki kell tisztítani, 
mint a’ konyhát , Sajtkamarát $ némellyeket essös 
napokon, mint az ökör Istállókat, és juh-aklo- 
kat. De ha tsak gabonatermö a’ föld, semmit 
sem tesz a’ trágya nemeket különválasztani $ ha 
pedig tsemetékhez , gabonákhoz, és rétekhez is 
el van rendelve a’ jószág, nemenként is el. 
kell rakni, mint a’ ketskékét, és madarakét 
A ’ többeket osztán a’ fellyebb említett gödrös 
helyre kell gyűjteni, és szüntelenvaló nedvesség
gel tartani, hogy a’ füvek’ magvai a’ gabonaszá- 
rokkal, és egyéb dolgokkal eggyütt lévén, el
rothadjanak. Annakutánna a’ nyári holnapokban, 
mintha felkapálnád az egész rakás ganéjt , ge- 
reblyékkel öszve kell elegyíteni, hogy annál 
könnyebben elrothadjon, és a’ szántóföldekhez 
alkalmatos légyen. Nem igen szorgalmatos szán- 
tóvetöknek tartom pedig azokat , a’ kiknél a’ kis- 
sebb barmok közzül eggy eggy harmintz nap 
alatt, kevesebb trágyát tsinál eggy szekérnél, a 
nagyobbak közzül pedig tíznél, és ugyan ennyit 
eggy eggy ember, a’ kik nem tsak azokat a’ se- 
predékeket , a’ mellyeket magolt, tesznek, hanem
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azokat is a* mellyek az udvarba, és háznál min
den napon esnek, öszveszedhetik, és rakásra 
gyüjthetik. Azt is akarom még- jelenteni, hogy 
minden idejébe gyűjtött, és esztendeig állotttrá
g y a , a’ gabonáknak leghasznossabb 5 mert még 
jó erejében is van, és füveket sem terem: men
nél régibb lesz’ pedig, annál kevesebbet ér. Azért 
a’ rétekre minél újjobbat kell hinteni, hogy több 
füveket hozzon e lő , mellyet Februariusban, mi
kor nevekedik a’ hold, kell megtenni. Mert a’ 
széna’ bőségét ez a’ dolog is segíti valamennyi
re. Többire miilyennek kell lenni a’ trágyával 
való élésnek minden dologban, akkor fogjuk 
megmondani, midőn eggyenként elöladunk min
deneket.

7Í V 1. M itsoda időkben kell a szántóföldeket 
rriegtrágyázrii ?  /

Azomban a’ ki gabona alá el akarja készí
teni a’ szántóföldeket, ha őszszel fog vetni, Sep- 
tember Havában, ha tavaszszal, a’ télnek akár 
melly részében tsináljon hold fogytán apró 
kupoczokat, úgy hogy a’ lapos helyen eggyHold  
tizenkét, a’ domboson huszonnégy szekér trágyát 
tartson, és a' mit kevéssel ez előtt mondottam 
volt, el ne terítse addig a’ kupoczokat, míg vet
ni nem fog. Ha mindazonáltal valamelly ok az 
idejében való trágyázást megtiltaná, a’ második 
módon, hogy minekelőtte fogasolnál, a’ madár
tartó helyekből a’ porganéjt szedd öszve , és mint
ha vetnél, hintsd el a’ gabonába. Ha ez sem len
ne , a’ ketskéét kézzel el kell szórni, ’s így a’ 
földet fogasokkal megelegyíteni: ez a* dolog ter
mékennyé tészi a‘ gabonát. Azt is kell tudni a’ 
növelőknek, hogy valamint meghidegszik a'szán
tóföld, ha nem trágyázzák: úgy megég ha nagyon
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megtrágyázzák } és hasznossabb a* szántóvetőnek, 
ha azt gyakrabban tsinálja inkább , mint igen bő
ven. Bizonyos az is, hogy a’ vizes szántóföld töb
bet kíván abból, a’ száraz hevesebbet} az első a* 
szüntelen való nedvességtől meggérnberedvén , et
től felenged} a’ másik magába is meleg lévén, 
a’ szárazságban ennek felvételével még jobban ki 
é g : minekokáért: se e’ nélkül a’ matéria nélkül 
nem kell annak lenni, sem azzal felette bövölköd- 
ni. Ha mindazáltal semmi neméhez sints szerentse 
a' trágyának, hasznos azzal úgy tselekedni , a’ 
mint emlékezem, hogy M. Golnmella az én Atyám' 
testvérje, ez a’ tudós és igen szorgalmatos gazda, 
gyakorta szokott tselekedni} hogy tudniillik a’ 
homokos helyekre krétát, vagy agyagot hintett, 
a' krétásokba és igen tömöttekbe homokot} ése* 
szerént nem tsak böv aratást tsinált, hanem igen 
szép szöllöket is hozott elő. Mert ö tagadta hogy 
a’ szöllötöveket trágyával meg kéne önteni, mi’  
vej ez a’ bor’ izét elrontaná} íí  jobbnak tartotta 
a’ szüretnek megbövítésére, azt a’ gyüleyész ma
tériát, a’ melly vagy a’ bokrokból, vagy akár 
honnan másunnan kerülne,és az oda hordott föl
det. Én is pedig úgy ítélem , hogy ha semmije 
sintsen a’ szánlóvetönek, a' tsillagfürt bizonyára 
a’ hathatós szolgálatra készen vagyon , mellyet 
ha a’ sovány helyen September 13-dik napja táj- 
ján elveténd, és leszántándja, és azt idejébe eké
vel vagy kapával felvágja , a' legjobb trágya’ hasz
nát adja. Akkor kell pedig tsillag fürtöt felvág
ni a’ homokos helyeken , mikor másodszor virág
zik , a’ veres krétásokon , mikor harmadszor. Am
ott míg gyenge, addig forgatják le , hogy hirte
len elrothadjon , és a’ sovány földel öszve elegyed
jen ; itt mikor már erössebb, hogy a’ nagyobb 
göröngyöket tovább fenn tartsa és függeszsze,
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hogy azok a’ nyári melegektől felengedvén, öszve- 
omoljanak.

X F I L  M im ódon lehetnek rétek a* szántó-
fö ld b ő l?

É s ezeket a’ szántóvetö véghezviheti, ha nem 
tsak azoknak a’ takarmányoknak nemeiről visel 
gondot, mellyekről szóllottam volt , hanem a' 
böv szénáról is , hogy annál jobban tarthassa a’ 
marhákat, mellyek nélkül a’ földet nehéz alkal- 
matossan mivelni, és azért szükséges néki a’ ré
tek mivelése is , mellynek a’ régi Rómaiak első 
rangot tulajdonítottak a’ földmivelésben. A ’ ne
vét is a’ pratum vagy paratum nevet, onnan ad
ták annak, hogy egyszerre készen volna, ’s nem 
is kívánna nagy munkát. M. Porcius ugyan ezeket 
is említette, hogy az idő változásaitól is nem 
bántatik, minta’ mezőnek más részei, és igen ke
vés költségre lévén szüksége , mindé* esztendő
ben jövedelmet adna, nem is tsak eggyest, úgy 
a’ legelőben mint a’ szénában. Ennek azért két ne
meit tapasztaltuk, mellyek közzül az eggyik szá
raz , a’ másik öntözhető. A ’ termékeny és 
kövér mezőben, nem szükség reá víznek foly
ni , és jobbnak is tartják azt a’ szénát, melly ön
ként a’ természettel nedves földön terem, minta’ 
melly öntöztetvén, v í z  által hozattatik elő , melly 
mindazáltal szükséges, ha a’ föld soványsága úgy 
kívánja: mert mind a’ tömött mind a’ porhanyó 
földön, ha sovány is , lehet rét, ha mód adódik 
a’ meg-folytatásában. De sem kupás fekvésű nem 
lehet a’ mező, sem meredek dombos $ amaz azért 
nem hogy az öszveszedett vizet soká ne tartsa $ 
ez azért hogy a’ meredek hirtelen el ne botsássa. 
Lehet rét mindazonáltal a’ középszerűn hajló föld 
is , ha vagy kövér vagy öntözhető. De az ollyan
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lapályt tartják jónak! leginkább, melly kevéssé 
hajolván, nem tartja meg soká a’ záporokat,vagy 
a’ bele folyó vizeket, ott késedelmezni, vagy á’ 
mi nedvesség' rá megy , lassan megyen tovább. 
Azért is , ha valamellyik részében álló -tó  van, 
barázdákkal kell letsapolni. Tudniillik mind a’ 
bö v íz , mind a’ szűk víz eggyaránt veszedelmes a’ 
füveknek.

X V II I . H ogy kell mi'uelni a tsinált réteket ?

A ’ Rétek mivelése pedig, inkább gondot, 
mint munkát kíván. Elsőben } meg ne szenvedjük 
azokban a’ tőkéket, bokrokat, és vastagra neve- 
kedö füveket 5 hanem némellyeket a’ tél élőtt,és 
öszszel irtsunk k i, mint a’ töviseket, bokrokat, 
kákákat} másokat tavaszszal szaggassunk k i, mint a’ 
kattankórókat, és nyárkezdeti-tövisseket. A ’ disz
nókat se hagyjuk azokban legelni, mert feltúrják 
az orraikkal, és hantokat tsinálnak } se a’ nagyobb 
barmokat, hanem ha akkor, mikor nagyon ke
mény a’ föld, mert lesülljed a’ körmök, és kita- 
podják, ’s elvagdalják a’ füvek’ gyökereit. Azu
tán, a’ soványabb és lejtős helyeken, Februarius 
Holnapban, mikor nevekedik a’ hold, ganéjjal 
kell segíteni, és minden köveket, ’s valami tsak 
eleikbe akadhat a’ kaszáknak, öszve kell szedni, 
és meszsze kihordani, vagy félrehányni, a’ he
lyek természetekhez képest, vagy idejébben, 
vagy későbben. Vágynak ollyan rétek is , a’ mel- 
lyek a’ régiség miatt, vastag és erős mohával bé 
vágynak vonva, mellyeket úgy szoktak megorvo
solni a’ földmívelök, hogy a’ széna padlásokról 
behintik fü magokkal, vagy megvetik trágyával, 
mellyek közzül eggyik sem használ annyit, mint 
az, ba gyakorta hamut hintesz reá} ez a’ mohot 
elnyomja és megöli. Mindazáltal késedelmesebb
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Beit ezek az Orvosságok 5 leghathatóssabb ha azt 
a’ helyet egészszen felszántják. De ezt akkor kell 
tselekednünk, ha úgy vettük által a’ réteket: ha 
pedig újjonnan kell azokat tsinálni, vagy a’ ré
gieket megújjitani (mert sokak a’ mint mondot
tam , mellyek a’ restség miatt elromlanák, és ter
méketlenekké lesznek) jó azokat néha gabonának 
is felszántani, mivel az illyen föld a’ hoszszu he- 
verés után, gazdag aratást hoz. Annakokáért azt 
a’ helyet, a’ mellyet rétnek szántunk, nyárban 
felugarolván , és többször megkevervén, őszszel 
tövis és kerek répával, vagy babbal is el kell 
vetnünk 5 azután a* következendő esztendőben ga
bonával , a’ harmadikban szorgalmatossan meg 
kell szántani, és*minden erössebb füveket, bok
rokat és élöfákat, mellyek benne elöjőnek, gyö
kerestől kürtani, hanem ha az élőfának gyümöítse 
annak tselekedésétöl megtilt minket. Azután szénái 
maggal öszvekevert bükkönt kell abba vetni $ to
vábbá a* göröngyöket geréblyékktd öszvezúzni, 
és vas boronával elegyengetni, és a’ rögöket mel- 
lyeket a’ fordulásban sokszor tsinál a’ vasboro- 
n a, eloszlatni , úgy hogy sohol meg ne ütközhes- 
sék a' kaszás' szerszáma. De azt a’ bükkönt nem 
kell addig lekaszálni, míg meg nem érik, és né- 
melly magvait az alatta való földre ki nem hány- 
ja. Ekkor a’ szénavágó kaszást bele kell vinni, 
's a’ levágott füvet felkötözni és kihordani, azu
tán a’ helyet megöntözni, ha a’ vizbe mód van , 
ha ugyan tömött a’ föld, mert a’ porhanyó föld
be nem tanátsos addig nagyobb erejű folyókat 
vinni, míg meg nem tömödik, és a’ füvekkel ösz- 
ve nem köttetik a' föld, mivei a' víz rohanása el 
mossa a’ földet, és a’ gyökerek felfedeztetvén, 
nem engedi a’ füveket eggyesülni. Azért a' bar
mokat sem kell a’ gyenge, és sippedö rétbe bele 
ereszteni, hanem valahányszor a' fü kisarjadzik,
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kaszákkal levágni: mert a’ barmok a5 mint már 
fellyebb mondám, a’ lágy földbe bele nyomják 
körmeiket, és a' füveknek megsértett gyökerei
ket nem hagyják tovább futni, és megsürüdni. 
Másik esztendőbe mindazáltal az apróbb barmo
kat kaszálás után meg engedjük , hogy oda eresz
szék, ha a’ szárazság, és a’ helyek’ állapotja ellent 
nem áll. Azután a’ harmadikban, mikor a? rét 
tömöttebb, és keményebb lesz, a’ nagyobb bar
mokat is reá lehet botsátani. De átaljában vigyáz
ni kell, hogy mikor felkel a’ déli szél, Februa- 
riusHolnapban,l3-ik nap’ táján, széna magot kever
vén a’ trágya közzé, a’ soványabb helyek, és a’ 
magassabbak , megtrágyáztassanak: mert a’ fele- 
meltebb domb , az alatta valóknak eledelt is ád , 
midőn a’ rá eső zápor, vagy a’ kézzel oda veze
tett folyamat, a’ trágya’ nedvességét, az alatso- 
nyabb részre leviszi magával. Azért az okos 
szántóvetök is, a’ megszántott földön inkább a’ 
dombot trágyázzák meg, mint a’ völgyet, mivel 
a’ mint mondám, az tssök mindenkor a’ kövérebb 
matériát lefelé viszik.

X I X .  Hogy kell a lekaszált szénával bánni, 
és a$t eltenni ?

A ’ szénát pedig legjobb addig lekaszálni míg 
a’ lábánn meg nem szárad, mert így több is lesz 
a z , és a* barmoknak is kedvessebb élelmet ád. A* 
szárasztásának ez a’ módja, hogy se nagyon, szá. 
razon, se pedig nyersen ne gyüjtessék fel. Az el
sőt azért nem kell tselekedni , mert ha minden ned
vességét elvesztette, tsak ollyan lesz mint a’ szal
ma: a’ másikat, mert ha sok nyerseség maradt 
benne, a’ tsürbe megrothad, és sokszor mikor 
megmelegszik, tüzet és gyulladást okoz. Néha 
mikor a’ szénát levágtuk: az essö reá rohan; h%

* -  9* ~
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mélázott, haszontalan azt nedvessen megforgatni, 
és jobb megengedni, hogy a’ nap a’ felső részét 
száraszsza meg $ ekkor kell osztán megfordítani, 
és mind a’ két oldalról megszáradván , petrenczék- 
he öszveszedjük, és tsomókba kötjük , éppen nem 
is késünk vele, hogy fedél alá gyűjtsük, vagy ha 
abba mód nints , vagy a’ majorba viszszük a’ szé
nát , vagy tsomókba rakjuk, valósággal a’ mi úgy  
megszárad, a’ mint szükség, baglyákba kell rak
n i, és azokat hegyesre feltsútsozni 5 mert így he
lyessen meg lehet a’ szénát az essöktöl oltalmaz
n i, mellyek hanem volnának is , még is jó az em
lített baglyákat rakni, hogy a’ mi nedvesség vol
na még a’ füvekbe, ki-izzadjon és kifözödjön a’ 
rakásokban. Azért az okos szántóvetök, jóllehet 
azt fedél alá viszik,, nem elébb tsinálják öszve, 
hanem mikor kevés napok alatt öszye gyüjtvén , 
meg engedik hogy megföjjön, és kiforrjon. De 
a’ kaszálás után következik az aratás gondja , mel- 
lyet hogy helyén tudjunk yégbevinni , elsőben el 
kell készíteni azokat az eszközöket, mellyekkel 
a’ gabonák kiszedetnek.

X X .  A ' Szerű tsindlásrol.

A* Szérűt is, ha az főidből vagy o n , hogy a* 
nyomtatásra elég alkalmatos legyen, elsőben meg 
kell nyesni, azután felkapálín, és polyvát, sóta- 
lan olajtörköllyel öszve - elegyítvén azzal bémá- 
zolni, mert ez a' gabonát az egerek’ és hangyák’ 
pusztításától meg fogja menteni : Azután sujkok- 
kal megegyengetvén, vagy malomkövei le kell. 
tömni, és ismét polyvát hintvén reá, meg kell 
tapodni, ’s így a’ napra bízni, hogy száraszsza 
meg. Vágynak mindazáltal a’ kik inkább a’ készen 
lévő babnak eggy részét a’ nyomtatásra szánják, 
és a’ szérűt a’ learatott, és kiválasztott babbal
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pallérozzákki: mert midőn a’ hüvelyes vélemé
nyeket tapodják a’ barmok, a* füvek is a’ kör
meiktől eltapodtatnak, ’s így  megkopaszodik, és 
a’ nyomtatásra alkalmatos lesz a' szérű.

X X I .  A z  arotásról és nyomtatásról.

De mikor megérik a* gabona , minekelötte 
a5 nyári tsillag’ meleg gőzölgéseitől kiszáradna, 
mellyek igen nagyok Kánikula’ kezdetekor, hir- 
telenébe le kell aratni, mert itt káros a' késede
lem. Elsőben azért, mivel a’ madaraknak és más 
éllatoknak prédája lesz 5 annakutánna azért mert 
a’ szemek és magok, « kalászok is a’ szárokkal 
és tokokkal megszáradván, hirtelen kihullanak; 
ha pedig szélveszek és zivatarok következnek, 
nagyobb részek a’ földre dűl; a’ miért nem kell 
hallogatni, hanem már egyenlő és eléggé sárgák 
lévén , minekelötte egeszszen megkeményednének 
a’ szemei, mikor piros szint öltöztek magoltra, 
az aratást meg kell tenni, hogy inkább a’ szérű
be és a’ rakásba, mint a’ mezőbe nevekedjenek a’ 
gabonák: mert bizonyos hogy ha idejébe arattat- 
nak le , azután nevekednek. Az aratásnak pedig 
sok nemei vágynak. Sokan nyársas kaszákkal, 
azokkal is pedig vagy hegyesekkel , vagy foga
sokkal, a’ gabona szár’ közepét elvágják; sokan 
villákkal, mások fősükkel szedik le a’ gabona 
fejeket, melly a’ ritka gabonába nagyon könnyű, 
a’ sűrűbe igen nehéz. Ha a’ gabonát kaszákkal 
vágják le, a’ szárának eggy részével, eggyszeri- 
be rakásra, vagy a’ pajtába hordják, és mindjárt 
alkalmatos napokon megszárasztatván, kinyom
tatják. — Ha pedig a’ kalászokat tsak úgy szed
ték le , bélehet vinni a’ tsürökbe, és azután tél
be , vagy botokkal kiverni, vagy barmokkal ki
nyomtatni. De ha úgy esik, hogy a’ szérűbenyo-
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rrratik ki a* gabona, nints arról semmi kéttség  ̂
hogy jobb ezt lovakkal, mint ökrökkel véghez
vinni: és ha kevés a’ ló , adhatsz hozzá rontsoló 
fát, és vonoglót mellyek közzül mindenik, a’ ga
bona szárakat könnyen öszvetöri. Magokat a’ ka
lászokat pedig jobb botokkal kiverni, és rosták
kal kitisztítani. De mikor a’ polyvák közzé vágy
nak keveredve a' gabonák , szil által választat
nak el. Erre a’ végre igen derék a’ dt li szél, meJIy 
g y e d é n , és eggyaránt fű a’ nyári holnapokban, 
melly utárí saindazáhal várakozni, lassú földmi* 
velő dolga, mt-ft mikor azt várjuk, ránk rohan 
a’ kemény tél. Azérí a’ kinyomtatott gabonát a’ 
szerűbe úgy kell meggyűj Jeni , hogy minden szél
lel ki lehessen azokat váiasztá.r‘i. Ha pedig sok 
napok alatt minden felöl tsendes A levegő, ros
tákkal kell kitisztítani 5 mert mennél jobban meg 
vágynak tisztítva, annál kevesebbé rágják meg 
a’ susokok. Ha mindjárt haszonra fordítják, ne'ro 
szükség újjra megtisztítani, elég az árnyékon 
tsak meghüteni, és a’ magházba úgy bevinni. A ’ 
hüvelyes veteményekkel is éppen úgy kell bánni, 
mint a’ több gabonákkal, mert azokat is vagy 
mindjárt elköltik, vagy elteszik. És ez a’ haszna 
a’ s2ántóvetönek, a’ bevetett magokból, mellye- 
ket a’ földre bízott.

X X I I .  M it szabad e's m it nem szabad tsinál‘  
ni a szántóvetönek Innepehen ?

De mivel mind a’ nyúgodalomrol, mind a’ 
munkáról számot adni szükségesnek tartották a’ 
mi eleink: mi is úgy gondoljuk, hogy megkell 
inteni a’ földmivelöket arról, mit kelljen Innepe- 
ken, és mit ne keljen nékiek tselekedni: mert a’ 
mint szóll a’ Poéta:
—  —  —  Innepben tenni megenged
A ' juss e’s tömény. Vizeket más helyre vezetni,
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Mgy V a llá s sem t ilt : gabonát bekerüni só-
vénnyel,

V a g y  m adarat lesni, tövisét meg gyújtani
tűzzel,

\S a ’ beggo juhokat gyógyító vízbe nyomosai. *)

noha a’ Papok tagadják, kogy a’ kertet innepe- 
ken sövénnyel be lehetne keríteni. Tiltják a’ ju
hoknak a’ gyapjú kedvéért való megmosását is , 
hanem ha orvoslásért. Azért Virgilius a’ ki sza
badnak mondja a’ juhoknak innep napokon való 
megferesztését is , azt tette hozzá: gyógyító víz
be nyomosni 5 mert vágynak ollyan nyavalyák, 
a* mellyekben hasznos a barmot megmosni. A* 
régiek szokások pedig innepekben ezeket is meg 
engedi: kenyeret sütni , fáklyákat metélni, gyer
tyát mártani, és felfogadott szőlőt mivelni , a’ ha
las tókat, régi gödröket kiásni, és kitisztítani, 
a’ réteket másodszor kaszálni, trágyát teregetni, 
a’ pajtába szénát behányni , az úgy vett olajfa 
gyümöltsöket kisajtolni, almát, körtvélyt, figét 
szedni, sajtot tsinálni, fákat ültetésnek okáért há
ton , vagy Öszvéren vinni \ de ökrön hozni nem 
szabad, sem a’ hozattakat elültetni, sem a’ földet 
megnyitni, sem fát nyesni $ de még magot se szol
gáltatni, ha tsak először kutya kölyökkel nem 
áldozol, se szénát kaszálni, vagy kötözni, vagy 
szekéren vinni 5 de még szüretelni sem szabad a' 
Papok vallása szerént} sem juhokat nyírni, ha 
tsak először kölyökkel nem áldozol. Főtt mustot 
tsinálni, és a* bort lefözni szabad. Szőlőt és olaj
fa gyümöltsöt az eltsinálás végett szedni szabad. 
Bőrökkel a’ juhokat felruházni nem szabad. A' 
kertbe az olajfákra nézve valamit tselekszel, mind 
szabad. Közönséges innepekben a’ megholt em-

Vi rgilius Georg 1 : a68 v»

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



bért eltemetni nem szabad. M. Porcius Cato azt 
mondotta, hogy az öszvéreknek, lovaknak, sza
maraknak, semmi innepjek nints, és ugyan ö 
megengedi befogni az ökröket, fát és gabonát 
hozni. Mi a’ Papoknál azt olvastuk: hogy tsak 
a’ tizedes innepeken nem szabad befogni az öszvé
reket, a’ többeken szabad. Itten bizonyosan tu
dom, hogy némellyek, midőn az innepi szokáso
kat elszámláltam, kívánni fogják a’ tisztulásoknak 
és egyéb áldozatoknak szokásait, mellyek a’ ga
bonákért lésznek , és a’ mellyeket a.’ régiek gya
korlottak. Én nem is vonogatom magamat a' ta- 
nitástól, de ezeket elhalasztóm arra a’ könyvre, 
mellyet szándékozom készíteni, midőn a’ földmű
velésnek egész tudománnyát előadom. Azomban 
véget vetek a’ jelenvaló értekezésnek, megmond
ván a’ következendő élőbeszédben, mit hagytak 
a' régi írók emlékezetben a’ szőlőkről és tseme- 
tékröl, és én magam is , miket tapasztaltam.
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L U C I U S  J U N I U S  M O D E R A T U S  

C O L Ü M E L L A  
A’ MEZEI GAZDASÁGRÓL 

H A R M A D I K  KÖNYV.

I. Mitsoda nemű szollá illik mindenik f ö ld 
höz , és a levegő állapotjáról.

Eddig szállottunk a Szántóföld mivelés- 
rö l, mint ama derék Versíró szóll. *) Mert sem
mi nem áll ellent Publius Silvinus! hogy ugyan 
azon dolgokról akarván értekezni, ezen neveze
tes versen ne kezdjem beszédemet. Következik az 
élöfák’ gondviselése , melly része a’ mezei gazdál- 
kodásnak ig'en fontos. Azoknak nemei sokak , és 
ltülömbbkülömbbfélék, tudniillik mint ugyan az 
az író mondja 5 minden kéz nélkül akárhol, 
Tsak magok állnak e lő , **) sokak ismét ha 
vetjük úgy neveltednek. De a’ mellyek nem em
beri munka által születnek , mint az erdei - és vad
fák , a’ magok természetekhez illő magvakat te
remnek 5 a’ mellyekre pedig munkát fordítanak, 
alkalmatossabbak a’ gyümöltsözésre. Az ollyan 
nemüekröl szóllok annakokáért elsőben is 5a'mel-

*) Virgilius Georg. 2: 1 v.
* * )  Ugyan ö Georg. 2 :  10.

Luc. Jun. M ód. Columel. I. Dar. 7
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lyek nekünk eledelt szolgáltatnak, és azokat há
rom részre osztom. Mert a’ tsemetéből vagyélő- 
fa nevekedik , mint az olajfa $ vagy bokor, mint 
a’ mezei Pálma 5 vagy valami harmadik nemű, 
mellyet sem élőfának, sem bokornak nem lehet 
tulajdonképpen nevezni, minémü a’ Szőlőtö. Ezt 
m i, más tőveknek méltán teszszük eleikbe, nem 
tsak gyümöltsének édességére nézve , hanem azért 
is , hogy majd minden Tartományokban és min
den ég hajlat alatt könnyen megél a’ gondviselés 
által, kivévén az igen hideg és nagyon .meleg 
tájékokat, és olly szerentséssen nevekedik a’ sík 
mezőn mint a’ hegyekenn , és a’ tömött mint a’ 
ritka földben, gyakorta a’ sovány és kövér föld
ben is, ,  a’ szárazban, és vizenyősben. És ez eggy 
maga leginkább kiálja az idő mostohaságátmind 
a’ hideg, mind a’ meleg, és szeles ég alatt. Mind- 
azáltal szükség tudni, hogy a’ Tartomány álla
potához képest mitsoda nemű és mitsoda állapo
tú szöllö tövet keljen mivelni. Ugyan is , nem 
minden ég alatt, és minden földben egy forma 
a’ mivelés 5 nem is ugyan azon eggy a’ tőkék’ ne
me , és mellyik legyen jobb mindenek közt, nem 
könnyű megmondani. Mert a’ tapasztalás tanítja, 
hogy ez vagy amaz Tartományhoz az eggyik al- 
kalmatossabb, a’ másik alkalmatlanabb. Az okos 
földmivelőnek tehát meg kell visgálni, mellyik 
szőlő neme hová légyen alkalmalossabb. Tudni
illik,, a’ laphelyekre az, a’ melly a’ ködöket és 
dereket kár nélkül kitudja állani ; a’ hegyekre 
az, a’ melly a’ szárazságot, és szeleket el tudja 
szenvedni a’ kövér és terménykeny földbe az , a 
melly természettel sovány, és nem termékeny tö
ke 5 a soványba, a’ termékeny 5 a’ tömött földben 
az, a’ melly igen erős és sok jövésekkel bujálko- 
dik a’ ritka és porhanyó földbe az, a’ mellynek 
ritka a’ venyikéje. Kell tudni néki, hogy a’ ned-
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vés helyre nem jó ültetni gyenge-és nagy szemű 
gyümöltsöket, hanem vastag bérűeket, apró cs 
sok magúakat} a’ szárazra lehet tenni a’ külöm- 
bözö természetű plántákat is. De továbbá, jó! 
kell tudni a’ hely gazdájának, hogy többet tehet 
az égnek hideg vagy meleg, száraz vagy nedves, 
jégfisös és szeles, vagy tsendes, kies vagy ködös 
minémüsége } és a’ hideg vagy ködös éghez két
felé tőkéket alkalmaztat, vagy korán érőketmel- 
lyeknek gyümöltseik a’ telet érésekkel megelőzik, 
vagy erős és kemény szemüeket, mellyeknek szöl- 
leik az árnyékba elvirágoznak, és osztán a’ dér 
és zúz által úgy érnek meg, mint a’ többek a’ 
melegek által. A ’ szeles és álhatatlan állapotú ég 
alá is , ugyan azon erösseket és kemény szeműe
ket rakja 5 a’ melegre ismét a’ gyengébbeket, és 
termékenyebbeket} a’ szárazra azokat rendeli, a’ 
mellyek az essök és szüntelenvaló harmatok miatt 
megrothadnak} a’ nedvesre,a’ mellyek a’ száraz
ságok miatt megromlanak} a jégessösre, a’ mel
lyek kemény és szeles levelekkel bírnak , hogy a* 
gyümöltsöt annál jobban elfedezzék. Mert a’ tsen
des és kies vidék, minden félét elfogad, legin
kább pedig azt, a’ mellynek vagy a’ fürtjei , vagy 
a’ szemei hamar lehullanak. De ha kívánva keli 
szöllönek helyet és eget választani, a’ mint Celsus 
leghelyessebben vélekedik, legjobb föld az, a’ 
melly se nem nagyon kemény, se nem ritka, ha
nem közel jár a’ ritkához } se nem sovány , se nem 
kövér, hanem kövér forma} se nem lapos, se 
nem meredek , hanem hasonlít a’ hátas mezöség- 
hez } sem száraz, sem motsáros , hanem egy kevés
sé nedves, melly nem fellyül, nem is nagy alatt 
a’ földben buzogjon forásokkal, hanem közel a 
gyökerekhez szolgáltasson nedvességet, még pe» 
díg se nem keserűt, se nem sóst, hogy a bor izét 
el ne rontsa, és a’ zöldellő tőkéknek nevekedé-
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sét mint valami koppasztó ragyával meg ne aka' 
dályoztassa, ha ugyan Virgiliusnak hiszünk a’ ki 
azt mondja: A ' sós f ö ld , s a melly kese
rűnek m ondatik, éppen nem hoz jó gabonát; 
e nem szelídül m eg az á lta l, hogy szántják; 
sem bort , se gyümöltsöt nem hoz az iIlyen. *) 
A ’ szőlő továbbá, a’ mint fellyebb mondám, se 
nem hideg eget kíván , se pedig nem forrót, in
kább szereti mindazáltal a’ meleget , mint a’ hi
deget, a’ záporok inkább ártanak néki , mint a’ 
tsendes idők, és jobban kedvelli a’ száraz főidet, 
mint az igen essöst; a’ lassú és tsendes szellő 
barátja; a’ szélvész ellensége. És az égnek, és a’ 
Földnek ez a’ legalkalmatossabb minémüsége.

II. A ' Városokhoz közel lévő földekbe mitso- 
da enni való szöllöket kell plántálni.

A ’ szöllö tövet pedig vagy étel, vagy ital 
kedvéért ültetik. —  Áz ételért nem tanátsos sző
lőt egyébként tsinálni, hanem mikor a’ föld olly 
közel esik valamely városhoz hogy annak termé
sét a’ vevőknek, mint más egyéb gyümöltsöket 
könnyen eladhatni, melly ha úgy eshetik , inkább 
korán érőket, és ropogossakat, azután pirossa- 
k at, és ketske - tsetsűeket, szilva szémüeket, Rho- 
dusiakat, Lybiabelieket, és tűz - színűeket kell 
plántálni. Nem tsak ollyanokat, a’ mellyek kel- 
lemetes ízekkel, hanem a’ mellyek fajtájokkal is 
ajánlják magokat, mínémüek a’ Stephoniták, tri- 
pedaneák, unciariák, cidoniták ; úgy azok a’ mel- 
lyjeknek szölleik Tél idején edényekbe eltétetvén 
eláljanak, mint a’ Venuculák, és nem régiben az 
ezen végre megpróbáltatok Numisiai. — De mi
kor bort akarunk, ollyan szöllö tövet kell válasz-

* )  Georg. 2: 238. v.
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tani, melly mind gyümöltsére , mind tőkéjére néz
ve is alkalmatos, mellyek közzül az eggyik a’ gaz- 

■r da jövedelmére, a’ másik a’ töke tartósságára igen 
sokat tészen. Ebben az esetben az a’ legjobb, a’ 
melly se nem igen hamar fakad, és eleinte mind
járt is virágzik, se nem nagyon későn puhul, sőt 
a’ melly a’ dereket, árnyékot, és égemény földet 
könnyen kiálhattya, és az, sem a’ záporoktól el 
nem rothad, sem a’ szárazságtól el nem aszik. II- 
lyet közép termékenységüt kell választani, ha 
ugyan ollyan a’ hely, a’ hol jó és kellemetes íz 
uralkodik $ mert ha hitvány és alávaló az Ízlés, 
akár melly legtermékenyebbet is el lehet ültetni, 
hogy a’ böv terméssel a’ jövedelem nevekedjen. 
Tsak nem minden állapotú helyeken pedig a’ la
pályok több bort teremnek, a’ hegyek ismét job
b a t: de a’ mellyek mértékletes időben jobban te
remnek , ha észak felé hajlanak, hanem nemes- 
sebbek délen. Az is bizonyos , hogy némelly szö- 
lötöveknek az a’ természetek, hogy a’ helyeknek 
fekvésekhez képest, a’ bor jósága most nyer, majd 
veszt. Egyedül az Amínumiakról mondják, hogy 
kivévén az igen hideg időt, akár hol legyenek, 
ha elfajzanakis, magokhoz hasonlítva, majd jobb, 
majd roszszabb izü borokat adnak, és hogy a’ 
többeket mindnyájokat jó izekkel fellyül múl
ják. —  Ezek , noha egy nevüek de nem egy a' 
fajok. Mi két testvéreket esmértünkmeg , mellyek 
közül a’ kissebbik hamarább és jobban elvirágzik , 
alkalmatos élöfákra, kotlátokra is 5 amott kövér 
földet, itt középszerűt kíván és sokkal fellyül 
múlja a’ nag-yóbbikat, mivel mind a’ záporokat, 
mind a’ szeleket jobban kiálja. Mert a’ nagyobb 
hamarább elromlik virágjában , és inkább a’ kot
látokon is , mint az élöfákon. azért is nem alkal
matos szőlőknek, alig felfutónak is, hanem ha a’ 
nagyon kövér, és nedves földbe, mert setna’ kö-
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zépszerübe nem jó, és annál kevésbé a’ soványba* 
Sok hoszszú veszszeiröl $ leveleiről és fürtjeiről,
Js a’ szemeinek nagyságáról lehet megismerni; rit
kábbak a’ bötykeiis, sok gyümöltseivel a’ kis- 
sebbik fellyül múlja } ízére nézve annál nem alább- 
való $ és ezek a’ két Aminumiak. Hanem vágynak 
még' más két kettősök is , mellyek azért hogy két
féle szőlőket hoznak, kettősöknek neveztetnek ; 
savanyú bort teremnek, de szinte ollyan tartóst. 
Azok közül a’ kissebb közönségessen igen esme- 
retes, mint a’ melly Campania, a’ híres Vesuvius, 
és Surrentum hegyeit maga borítja bé $ vidám a’ 
nyári déli szelek között, az északiak hántására 
vágynak, azért Itáliának több részeiben nem an
nyira alatsony szőlőknek , mint fára alkalmatos, 
midőn az említett Tartományokban igen alkal- 
matossan megvalja , mind a’ kollátot, mind a’ vesz- 
szöt, és gyümöltsöt, hanem hogy kétfélét, a’ kis
sebb testvérétől nem kiilömbözöket hoz, valamint 
a’ nagyobb kettős a’ kissebb testvéréhez hason
lót, a’ melly kissebb mindazáltal annál jobb, an
nyiban , hogy a’ középszerű földben is terméke
nyebb 5 mert amaz, ha tsak a’ nagyon kövér föld
be nintsen, nem felel meg a’ várakozásnak, a’ 
mint már mondatott. Az Aminumi pelyhest is 
nagyon ditsérik némellyek, melly nem' azért ne
veztetik ezzel a’ nevezettel, mintha a’ több Ami
numiak között tsak maga volna pelyhes, hanem 
hogy ez legpelyhessebb. Igazi jó , de alábbvaló 
bora van , mint a’ fellyebb valóknak, számossabb 
veszszöket is hajt, ’s ugyan azéít a’ levelek sű
rűségek miatt, gyakorta nem jól virágzik e l, és 
a’ gyümöltsei megérvén, hirtelen megrothadnak. 
Ezeken kivül, a’ mellyekröl emlékeztünk, külö
nösöknek tartják a’ nagyobb kettőstől nem kü- 
lömbözö Aminumit , elsőben venyikéinek és tőké
jének formájáért, de bora ízére nézve valamen-
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ftyire alábbvaló, noha igen derék; a’ közelebbi
nél előbbvaló a’ maga tulajdon virtusaiért is; 
mert termékenyebb is , és a’ virágától hamarább 
megtisztul, tömött, fehérlö fürtjei, és dagadtabb 
szemei vágynak 5 a’ sovány földbe el nem fajul ; 
azért a’ legtermékenyebb tőkék közé számlálják. —  
Az Amínumiak után következnek jó boraikra néz
ve a’ Nomentumiak, termékenységekkel pedig 
meg is haladják azokat, tudniillik gyakorta meg
rakodnak gyümöltsökkel, és azt a’ mit elő hoz
tak, jól megtartják. De ezek között is terméke
nyebb a’ kissebb, mellynek mind a’ levele tseké- 
lyebb metszésű, mind a’ venyikéje is nem olly ve
res , mint az Aminumiaké, a’ melly színekről pí- 
rókoknak neveztetnek 5 úgy a’ seprősöli is , mivel 
több seprőt hoznak, mint a’ többek5 hanem ezt 
a’ híbájokat szölejeknek bövségével pótolják ki, 
mellyeket mind a’ kotlátokon, mind az előfákou 
jobban kiadnak. A ’ szeleket és záporokat hatal- 
massan kiálják, és hirtelen elvirágoznak, ’s ugyan 
azért hamarabb is puhulnak minden alkalmatlansá
got elszenyvednek a’ melegen kívül,mert mivel apró 
szemű és kemény bőrű fürtjei vágynak , a’ melegtől 
öszve mennek. Legjobban szeretik a’ kövér földet, 
a’ melly valami termékenységet tud adni, a’ termé
szettel sovány és kartsú fürtöknek. A ’ hideg és 
nedves földet ’s eget legjobban elszenyvedik az 
Eugéniák mikor az Albanumi dombon vágynak 
mert helyeket változtatván, alig felelnek meg a’ 
a’ neveknek. Nem külömben az Allobrogiak , mel- 
lyeknek borainak kedvességek változik a’ tarto
mánnyal. Nagy jóságaikról hiresek a’ háromféle 
méhes-szőlőkis; mind jó termők, kotlátokra és 
előfákra elég alkalmatosok: mindazáltal az egy- 
gyik derekabb, melynek mezítelenek a’ levelei; 
mert a’ kettő pelyhes, noha leveleire és venyi- 
kéire nézve egy forma tekintetüek de borok mi-
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némüségére nézve külömbözők, mivel az eggyik 
későbben mutatja a’ vénség jeleit. A' kövér föl
dön igen termékenyek, a’ középszerűn is jó ter
mők , idején érők a’ gyüniöltsei: mert a’ hideg 
helyekre legalkalmatossabbak , édes borúak, de 
a’ főhöz, inakhoz, és erekhez nem alkalmatosok, 
ha tsak korán le nem szedik 5 az essöknek, sze
leknek , és méheknek nagy prédái, és ezeknek 
nevéről ezért a’ pusztításért neveztetnek. És ezek 
derék izekért legnevezetessebbek. —  Mindazáltal 
a’ második rendbélieket is termésekről és jósá
gokról lehet komendálni; minemü a’ Biturica, 
basilica, mellyek közül a’ kissebbiket cocolobis- 
nak hívják a’ Spanyolok $ a' fellyebbvalókhoz 
mindeneknél közelebb valók, mert a’ régiséget 
is meg bírja a' borok, és az esztendők által bi
zonyos jóságot öltöznek magokra. Azomban pe
dig termékenységekkel mindnyájoknál jobbak, a’ 
mellyeket fellyebb elöhordtam, kemény termé
szetekkel is , mint a’ mellyek a’ forgó szeleket és 
záporokat erössen kiállják, levesek is ,  és a’ 
sovány földbe ki nem vesznek. A ’ hidegeket job
ban elszenyvedik, mint a’ nedvességet, a’ ned
vességet inkább, mint a’ szárazságot, mindazál
tal a’ melegektől sem bádjadnak meg. —  Eiek- 
után való a’ Visula, és a’ kissebb argitis; ezek a’ 
középszerű földet szeretik, mert a’ kövérbe nagy 
erővel bujálkodnak; a’ soványba nyomorultak, 
és nem hoznak gyümöltsöt; jobban kedvellik a’ 
kollátokat, mint az elöfákat} hanem az Argitis a* 
magasokon is termékeny, nagy veszszökkel és 
fürtökkel bövölködik. A ’ legalatsonyabb ágaza
tokra *) alkalmatossabb visula, rövid veszszöt és

— 1 0 4  —

*) Á g a z a t  (tabulatum) az a’ fákon, mikor annak 
ágai gráditsonkéntfellyebb fellyebb mennek
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széles leveleket hajt, mellyeknek nagyságával a’ 
maga gyümöltseit a’ jégessö ellen igen jól oltal
mazza, de sl mellyeket, mikor megérnek, ha 
mindjárt le nem szednek, a’ földre lehullanak, a’ 
nedvességtől is, míg lefolynának, megrothadnak.—  
Vágynak helvolákis, mellyeket nérnellyek tarkák
nak neveznek} ezek, se nem pirossak, se nem fe
keték} a’ 'akó szintől (ha nem hibázok) nevez
tettek } jobb a’ feketébb, borának bőségére néz
ve , de amaz drágább izü , a’ szemek színe eggyik- 
ben sem látszik egyformának} mindenik fehér 
must. minden második esztendőben többet, vagy 
kevesebbet hoznak. Az elöfát jobban beborítják, 
de a’ kollátot is jó l} a’ középszerű földbe is ter
mékenyek , mint a’ hamarszölök, a’ kissebb és 
nagyobb} de ezek boraiknak jóságával inkább 
komendáltatnak, és sok veszszökkel zöldellenek, és 
hamar megérnek. —- Az Albuelis hasznossabb, a’ 
mint Gelsus mondja, a' halmon } mint a’ sík me
zőben, az élőfán mint a’ kolláton, a’ fatetején mint 
az allyán} termékeny veszszejére, de szőlejére 
nézve is. Mert a’ Görög szöllök , mint á’ Marco- 
tikák , Thasiák} psithiák, sophortiák, valamint 
meglehetős ízek vagyon: úgy a’ mi Tartomá
nyainkban , mind szőleiknek ritkaságok, mind 
szemeiknek apróságok miatt, kevés levet adnak. 
A’ fekete józanka mindazáltal, mellyet némelly 
Görögök amethystonnak hívnak, lehet mint egy 
a’ második osztályban} mert nem tsak az, hogy 
jó bora van, hanem ártatlan i s , innen vette a 
józanka nevet is , mivel erötelen az inaknak meg- 
próbálásokra, noha ízére nézve nem lágy. —  A ’ 
harmadik gradusba azokat teszi Gelsus, a’ niel- 
lyek tsupán termékenységekről dítséretesek, mint

az alsók első, a’ második rendbeliek második 
ágazatnak mondatnak, ’s igy tovább.
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a’ három Helvenáciák, mellyek közül a’ két na
gyobbak éppen nem tartatnak hasonlóknak a’ kis- 
sebbhez , mustjoknak jóságára és bőségére néz
ve: a’ másik közülök, mellyet Galliának lakosai 
emárcának hívnak, középszerű ború ; a’ másik pe
dig mellyet hoszszúnak neveznek, és fösvénynek, 
zavaros ború, de nem olly böségü, mint a’ men
nyivel a’ fürtök számához képest biztat elöszször 
a’ reménység. A ’ három közül a’ legkissebbet, 
és legjobbat, a’ leveléről könnyű megesmérni, 
mert az mindenikénél legkerekebb , és azért dí- 
tséretes , hogy a5 szárazságot nagyon kiálja, hogy 
a’ hideget elszenyvedi, tsak hogy essös ne lé
gyen ; hogy némelly helyeken a' borát is ó bor
nak lefejtik, hogy kivált maga ez, a’ legsová- 
nyobb földet is termékenységével jóvá teszi. >— 
De a’ Spionia mustal bő , és inkább fürtjeinek 
nagyságával, mint számával termékeny, mint az 
oleaginia és a’ Murgentinumi, úgy a’ Pompeana , 
numisiana, venucula, nem külömhen a’ scirpula, 
és sticula, mint a’ fekete Fregellána, mint a’ 
merica és Rhetica, mint mind azok között, a’ 
mellyeket megesmertünk, legbővebb a’ nagyobb 
arcelaca, melly sokaktól argitisnek helytelenül 
gondoltatott. Mert azokat, a’ mellyeket a’ minap 
esmertem meg, értem a’ pergulánát, irtioíát, és 
fereolát, nem merem állítani; mellyik grádusba 
kelljen helyheztetni, mellyekröl noha tudom hogy 
elég termékenyek, de mégnem tudtam a’ borok
nak jóságáról, a’ mellyet teremnek, ítéletet hoz
ni. E g y  korán éröt is, mellyet ez előtt nem es- 
mertünk, Görögül Dracontiosnak nevezik , ta
pasztaltunk, mellyet termékenységére és kelle
metességére nézve az arcelacához, basilieához, 
és Bituricahoz lehet hasonlítani, borának ne
mességére nézve pedig az Aminumihoz. —  Ezen
kívül sok nemei vágynak még a’ szőlőtőkéknek,
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mellyeknek se számát, se neveit, igazán nem tud
juk előladni 5 mert a’ mint a’ Poéta mondja: mert 
lehetetlen is azt fe lve n n i, és kitcinúlni, mel
lye l az a’ki akar megtudni, tudja meg azt is 
H ány homokot hordoz Líbiának tengere szél- 
lyel. * )  Tudniillik , minden tartományoknak , 
és azoknak majd minden részeinek, vágynak bi
zonyos szölötö-nemeik, mellyeket a’ magok nyel
veken neveznek ; némely fajták helyeikkel eggyütt 
neveiket is megváltoztatták $ némellyek a’ helyek 
változása miatt a’ mint fellyebb mondottuk, az ö 
minéműségektöl is el távoztak, úgy hogy alig 
lehet azokat megesmérni. azért is ebben az Ita
liában , hogy ne mondj amaz egész széles világ
ban , a’ szomszéd Nemzetek i s , külömböznek 
azoknak neveikbe , és változnak az elnevezéseik. 
Minekokáért az okos Tanitóhoz illik , az illyen 
elnevezés vadászásával, mellyet végre nem hajt
hat, a’ tanulókat nem tartóztatni, hanem tsupán 
azt tanítani, a1 mit Celsus is mond, és ö előtte 
M. Cato: Semmi szőlő nemét nem kell plántálni, 
ha tsak nem nevezetes, egyet sem kell tovább tar
tani hanem tsak addig míg a’ tapasztalással meg 
vagyon próbálva: és mikor a’ Tartománynak sok 
hasznai unszolnak bennünket arra, hogy nemes 
szölőtövet plántáljunk: derekat keressünk, azt 
mondja Julius Graecinus $ a’ hol semmi se lesz , 
vagy nem sok, a’ mi indítana, a’ termékenységre 
nézzünk inkább, melly amannál több hasznot ád. 
De erről az értelemről, noha én magam is kevés
sel ez előtt így Ítéltem, mit Ítéljek egyenesseb
ben , a’ maga helyén majd meg fogom mondani. 
Mert czélom megtanítani, miképpen lehessen a’ 
szőlőkét mind termékenyekké, mind jó boruakká 
is tenni.

* )  Virgilius Geor'g. 2 : 103 v.
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III. Semmi sem illőbb a mezei gazdákhoz 
mint a szóló mivelés.

Most minekelötte a’ szöllöknek rakásáról 
szóllnék, illendőnek tartom hogy mint egy fun- 
damentomot vessek a’ következendő értekezésre t 
előre meg-gondolván, és megvisgálván: Ha val- 
lyon gazdag'ítjaé a’ Gazdát a’ szölömivelés ? mert 
tsak nem haszontalanság annak rakásáról addig 
törvényt adni, míg meg nem állítjuk annak hasz
nos voltát, annyival inkább, mert nem tsak az, 
hogy sokan kételkednek, de még félnek is a’ 
földnek ezen haszonra való fordításától, és ke
rülik ezt, jobbnak tartván a’ réteknek, legelők
nek, vagy vágható erdőknek a’ birását. Mert az 
élöfás szőlőről is nem kevés vetekedés volt az 
írók között, Saserna nem akarván, Tremellius 
pedig nagyon helyben hagyván az efféle gazdál
kodás nemét. De ezt az értelmet is a’ maga he
lyén megfogjuk Ítélni. Azomban a’ földmivelést 
kedvellöket, arra kell megtanittani elsőben is , 
hogy igen bőséges jövedelem vagyon a’ szöllök- 
böl. És hogy a’ Földnek azon régi termékeny* 
ségét ne említtsem, mellyröl előbb Cato , és ez
után Terentius Varró emlékezett, melly szerént 
minden hold szöllö hatszáz kanta *) bort ter
mett 5 mert ezt nagyon állítja Varró az ö Mezei 
gazdálkodásról irt első könyvében, és ez néni 
tsak egy Tartományban szokott így történni, 
hanem a’ Faventiai mezőn, és a’ Galliainn is , 
melly most a’ Picenumíhoz tartozik-értvén ezt 
azokról az időkről. Hogy mondom, azt ne említ
tsem , ma a’ Nomentumi Tartomány is igen hires,

* )  K anta, v. Urna teszem a’ mi mértékünk sze
rént tíz itszét. ,
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kivált az, a’ mellyet Seneca b ir, az a3 tudós ég 
derék ember a’ kinek majorjaiban minden hold 
szöllö, a3 mint tapasztaltatott többnyire nyolcz 
culleusokat **) adott. Mert úgy látszik, hogy 
azok a3 mi Ceretánkban tsüdaképpen estek, hogy 
te nálad egy szölötö két ezer fürtöknél többet 
termett, és én nálam nyolcz száz beoltott tövek 
két esztepdö alatt hét culleusokra reá mentek , 
hogy az ujj szöllök egy egy holdon száz ampho- 
rát ***) adtak, holott a3 rétek , legelők, és erdők, 
ha minden holdon száz sestertiusokra mennek, jól 
kielégíteni láttatnak a3 gazdát. M ert, hogy a' 
gabonák nagyobb részében Itáliának négy annyit 
adtak volna, arra alig emlékezhetünk. Miért bets- 
telen dolog tehát a3 szőlő? Nem a’ maga, hanem 
az emberek hibái miatt, azt mondja Graecinus. 
Elöszször azért, hogy a3 rakni való veszszök 
megválasztására senki sem fordít semmi szorgal- 
matosságot, ’s ugyan azért, többnyire legrosz- 
szabb nemű szőlőket plántálnak. Annakutánna, 
hogy az elrakottakat is nem úgy nevelik, hogy 
megerednének , és kihajtanának, hanem kiszárad
nak , és ha történetből felnevekedtek is , resten 
növelik. Már azt is kezdetében semminek tart
ják, mitsoda helyre ültessékel 5 sőt a3 földnek leg- 
alábbvaló részét választjákki arra, mintha e3 ma
ga volna legalkalmatossabb föld , az illyen tőhöz, 
melly semmit egyebet nem teremhetne. De még 
a3 rakásának módját sem tudják, vagy ha tudják 
is , nem követik 5 azomban a3 szöllö miveléshez 
való készületeket is ritkán teszik meg előre, ho
lott, ha ezt elhagyják, igen sok munkát kíván, 
úgy szintén a’ gazdaerszényét is mindenkor kiü- 
ritti. E 3 mellett, többnyire minél több hasznot

*•) Culleus tesz 400 itszét.
•**) Amphora teszen 20 itszét.
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kívánnak egyszerre $ sem a’ jövendő időre nem 
vigyáznak , hanem mintha tsak eg'y napot élné
nek, úgy parantsolnak a’ tőkéknek, és azokat 
sok veszszökkel terhelik megy a’ maradékra sem
mit sem hajtván. Bátor ezekben , vagy ezek köz- 
zúl sokakban hibáznak, meg- is mindent meg- 
vallanak inkább , mint a’ mag-ok hibáját, és pa
naszosodnak, hogy a’ szöllök nem felelnek 
meg- a’ reménységnek 5 mellyeket vagy fösvényr 
ségek, vagy tudatlanságok, vagy tunyaságok 
által elrontottak. De ha azok, a’ kik a’ Tu
dománnyal a’ szorgalmatosságot eggyesitvén, 
nem mint én gondolom negyven, vagy harmincz, 
hanem a’ mint Graecinus legkevesebbre számlál
ván szóll, húsz ámphorákat fognak is be — venni 
minden hóidból: még is mind azokat, a’ kik a’ 
magok szénásokhoz , és zöldtségeikhez ragaszkod
nak , örökségek gyarapíttásával könnyen fellyül 
múlják. Nem is hiház ebben $ tudniillik mint ér
telmes számvetö, öszve vetvén látja, hogy a’ me
zei gazdálkodásnak ez a’ neme , a’ jövedelemre 
nézve nagyon használ. Mert ha szinte a’ szőlők 
nagy költségeket kívánnak is, hét holdakat mind- 
azáltal meg bír egy vinczellér, kit a’ nép ugyan 
kevés pénzárunak és mint hitván embert kótyave- 
tyénis megszerezlietönek gondol 5 de én sokaknak 
vélekedésektől külömbözvén,a’ jó vinczellért előbb 
valónak tartom 5 és ámbár hat vagy inkább nyolcz 
ezer sestertiuson *) vették is azt, ha magát a’ hét 
holdból álló földet ugyan annyi ezert, és a’ sző
lőt a’ hozzá tartozókkal, az az a’ karókkal és 
füzveszszökkel, két két ezerre tészen minden hold
ra: lesz ekkor pénzétéve 29 ezer sestertius áru. 
Ide járulnak a’ száztol hátával járó interesek, a’

*) Egy sestertius pénz, a’ mi pénzünk szerént 
tesz nyolczad fél pénzt.
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három ezer és 480 sestertiusok, azon két esztek*' 
dö alatt, mellyben mint egy gyermeksége lévén 
a’ szőlőnek, nem ád gyümöltsöket. Oszve adat- 
tatván lesz a5 tökének és interesnek a’ summája 32  
ezer 480 sestertius , a’ mit, ha minta’ költsönözö a’ 
summát az adósra, úgy a’ mivelö a’ maga szöleire 
rá tud, hogy az említett száztol hat interessét a’ 
tökének a’ gazda örökre kiállíthassa: he kell 
venni minden esztendőben ezer kilencz száz ötven 
sestertius pénzeket, a’ melly számlálással mind- 
azáltal a’ hét holdnak jövedelme felüti Graecinu* 
vélekedése szerént, a’ 3 z ezer 460 sestertiusok- 
nak interessét. Tudniillik, bár leg-alábbvaló ne
műek legyenek is a’ szőlők , mindazáltal ha mi 
veltetnek, igen is egy egy culleus bort azoknak 
eggy egy holdjaik éppen megadnak, és ha há
romszáz pénzen adattatnak is el negyven kanták 
a’ mi legkissebb ára a’ termésnek : mindazáltal hét 
culleusok két ezer száz sestertiusokat hoznak ki egy 
summában. Ez a’ summa meghaladjad’ száztol hat 
interest. És ez a’ számvetés, a’ mellyet itt feltettünk, 
a’ Graecinusét foglalja magában. De mi úgy tart
juk, hogy ki kell vágni azokat a’ szőlőket, mel- 
lyeknek minden egy holdjai, kevesebbet adnak 
három eulleusoknál^ pedig még ezt is úgy vetet
tük öszve, mintha azokban semmi gyökeres vesz- 
szök nem volnának , mellyek kapálláskor kisze
detnek, holott már ez maga a’ földre tett minden 
költséget a’ maga árával megfordítja, ha ugyan 
nem Helytartóságbeli, *) hanem Itáliai a’ föld $ 
és ez senki előtt nem lehet kéttséges, ha a’ mi

*) A’ Helytartóságok Provinciák , ollyan tarto
mányok voltak a’ Romaiaknál, mellyeket ők 
fegyver által foglaltak el , ’s a’ meílyek né- 
kiek adófizetőik voltak, és azokban Helytar
tókat tartoltanak.
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számvetésünket és a’ Julius Atticusét is megtekih- 
ti. Ugyan is , mi 20 ezer Furkós-veszszöt teszünk 
le egy holdba a* sorok közé 5 ö négy ezerrel ke
vesebbet tesz le , a’ kinek módja ha bár jobb is , 
egy hely sem ád mindazáltal, még a legalkalmat
lanabb is, kevesebb nyereséget, mint a mennyi 
költség rá ment. Mert tegyük fel, hogy a’ mive
lő gondatlansága miatt, hat ezer plánták elvesz
nek , mindazáltal a’ több tíz ezeret három ezer 
sestertiuson örömest és nyereséggel megveszi a' 
vevő, melly summa harmad részszel több két ezer 
sestertiusoknál, mint a mennyibe kerülni mondot
tuk a’ szőlőt oda fellyebb, noha az én gondos
ságom által annyira ment a’ dolog, hogy hatszáz 
sestertius pénzen minden ezer gyökeres veszszöt 
én tőlem örömest megvesznek a’ mivelök. De ar
ra más alig mehet $ mert nem is könnyen hiszi azt el 
nékem akár ki is , hogyolly nagy bősége legyen 
a’ mi földetskéinken a’ bornak, mint te tudod 
Silvinus. Azért a’ középszerű és közönséges árát 
tettem fel, a’ gyökeres veszszönek, hogy mennél 
hamarább senki nem kételkedvén, által jöhesse
nek a’ mi értelmünkre , a’ kik tudatlanságból, a' 
földmivelésnek ettől a’ nemétől félnek. Mind a’ 
gyökeres veszszöböl való haszon tehát, mind a’ 
jövendő szüretnek reménysége indíthat minket a’ 
szőlők ültetésére, mellyekröl midőn megtanítot
tuk, hogy okosság azokat plántálni , most azt ad
juk elő, mikképpen kelljen azokkal bánni.

IV. Mire vigyázzon a ki szólót plántál.

A ’ ki szőlőt akar plántálni, főképpen azon 
légyen, hogy azt maga tegye inkább , mint más
ra bízza. Gyökeres-veszszöt is pénzen ne vegyen, 
hanem otthon ültessen legjobb termő veszszöket, 

^és állítson szőlő-oskolát, mellyböl a’ földét bé-
rak-
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rakhassa. Mert a’ melly idegen veszszök külörti- 
bözö tartományokból hozattatnak, a’ mi földünk
höz szokatlanabbak mint az ide valók, és itt mint 
idegenek félnek az égnek és helynek változó fek
vésétől. De bizonyos hitelt sem nyújtanak arról, 
hogy jó fajtúak, mivel bizonytalan, ha vallyon 
az, a' ki azokat rakta, jól megvisgálta és próbál
ta é a’ veszszök nemeit, mikor elplántálta. Mi- 
nekokáért éppen nem kell soknak tartani két esz
tendőt, melly idő alatt igenis a’ veszszök jóvol
ta kimutatja magát, holott mindenkor sokat tesz 
a’ mint mondottam, válogatott nemittőkéketjrak- 
ni. Továbbá, elne felejtse, hogy alkalmatos he
lyet válaszszon a’ szőlőnek, mellyet midőn meg
határozott, legnagyobb figyelmetességet fordít- 
tson annak felkapállására, e’ meglővén nem.keve
sebb gondal rakja el a’ veszszöket, és mikor el
rakta , a’ lég nagyobb szorgalmatossággal tegye 
a’ mivelését, mert e’ mint egy feje és oszlopa a* 
költségeknek, mivel e’ mutatja meg, jobb vagy 
roszszabb volt - é a- gazdának a’ maga pénzét a’ 
földbe tenni , mint hevertetni. Annakokáért azok 
közül a’ mellyeket feltettem, mindeniket már a’ 
maga rende szerént előadom.

V. Mitsoda Joldön és miképpen kelljen szoló 
oskolát állítani ? ,

Szőlő-oskolát, se nem sovány, sernem vize
nyős földön kell állítani: mindazáltal inkább 
nedves és középszerű földön, mint kövéren. No
ha erre a’ dologra majd minden írók a’ legter
mékenyebb helyet határozták meg: de én azt nem 
javaslom a’ földmivelönek. Ugyan is , a’ melly 
tövek jó kövér földbe tétetnek le, jól lehet hir
telen megerednek és kifakadnak: de gyökeres vesz- 
szökké formáltatván, ha roszszabb földbe, vitet- 

Luc.Jun. Mód. Coláméi. I. Dar. 8
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nek által, megtsökkennek, és nem nevekedhet- 
nek. Az okos mivelö pedig , a’ roszszabb földről 
viszi inkább jobb földre, mint a’ jobbról alább- 
valóra. És Így a’ hely választásában a’ középsze
rűség leghelybehagyhatóbb; mert ez a’ jó és roSzsz 
között, középbe esik. Mivel ha azután a’ szükség 
úgy kívánja, hogy az elkészült veszszöket sovány 
földre bízzak 5 nem éreznek nagy külömbseget, 
mikor a’ középszerű földről sovány földbe tétet
nek által; vagy ha termékenyebb földet kell be
rakni , aJ termékeny földel sokkal hamarább ösz- 
ve férnek. Az igen sovány földbe , még azért sem 
okosság szőlő -  oskolát állítani; mert a’ furkós- 
veszszöknek nagyobb részek elvész, és a5 mellyek 
megmaradnak is soká lesznek alkalmatosok arra, 
hogy másuvá által vitessenek. Tehát a' középsze
rű és egy kevéssé száraz föld, legalhalmatossabb 
azőlö - oskolának; és ezt elöszször is kétágú kapá
val fel kell vágn i: (ez olly mélységű kapálás, 
mellyben a' föld harmadfél lábnyira forgattatik 
fel) és annakutánna három láb közöket hagyván, 
mellyeken a’ plánták miveltetnek , minden sorban, 
mellyek kétszáz negyven lábot tesznek, hatszáz 
furkós- veszszöket kell rakni; ez a’ szám eggyütt 
tegyen az egész holdon, n^gy ezer húszat. Ha
nem ezt a’ gondosságot megelőzi a’ furkós -vesz- 
szök visgálása és választása. Mert a’ mint már sok
szor mondottam, mint egy fundamentoma a’ jelen
tett dolognak, hogy legpróbáltabb nemű töve
ket rakjanak el.

■ f 4 f ; •• v--.s V . f \

VI. M iilyen furkós-veszszőt kell választani,
és d  szőlőiének mitsoda részeiből?

Hanem a' választást kétféleképpen kell tenni; 
mert nem elég, hogy az anya, a' mellyröl vé
tetnek a’ veszszök, tsak termékeny légyen, ha-

*> *i4 —
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nem a' mi több, azon kell lenni, hogy a' tőké
nek azokból a* részeiből vétessenek, a’ mellyek 
tenyészök, és igen termékenyek is. A ’ termékeny 
tökét pedig , a’ mellynek faját igyekezünk ajánla
ni , nem tsak abból kell megítélni, hogy sok für
töket mutat, mert az , a’ tökének nagyságától is 
megeshetik, és a’ veszszök sokaságától, mégis azt 
nem nevezem termékenynek, mellyeknek minden 
veszszein egy egy fürt van. Hanem, ha minden 
venyike szálon több fürtök függenek ; ha minden 
bimbós veszszök gyümöltsökkel virítanak ; hamég 
a’ kemény részéből i$ veszszöt, és azzal némelly 
fürtöket hoz 5 ha az unoka is gyümöltsel terhes: 
azt kéttségkivül termékenynek lehet tartani, és 
furkós - veszszönek ki lehet választani. A ’ furkós- 
veszszö pedig ollyan újj szál venyike , melly a* 
fellyebbvaló esztendő hagyományához hozzá va
gyon nőve, és a' dolog hasonlatosságáért nevez
tetik ezzel a’ nevezettel, hogy tudniillik azon a’ 
részen, a’ hol lemetszetik mind a’ két felöl a 'régi. 
venyikén nyúlván fel , furkót mutat. Ú gy ítél
jük , hogy ezt a’ legtermékenyebb töröl kell vá*- 
lasztani, mindég akkor mikor metszetnek a’ sző
lők , és a’ földből három vagy négy bimbókat kí
vül hagyván, szorgalmatossan be kell temetni, 
egy kevéssé nedves, de nem vizenyős helyen. Fő
képpen arra kell vigyázni, hogy annak a’ tőnek, 
a' mellyröl vétetik, virágzása kéttséges ne légye n; 
hogy a’ szemei ne nehezen puhuljanak 5 hogy se 
korán, se későn-érő gyümöltsöket ne hozzanak; 
mert amaz a’ madaraktól, e’ pedig a’ tél viszon
tagságaitól szenyvednl fog. Az illyen nemű to
vábbá , nem egy szüret által lesz bizonyos; mert 
vagy a’ termékeny esztendő , vagy más okok ál
tal a' természettel terméketlen töke is egyszer 
bövölködhetik. Hanem mikor sok egymás utánn 
következett esztendőkben, a' veszszö termékeny-

JS * '
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ségé meghitelesedett, semmit sem kell a’ terme* 
kenységéröl kételkedni. Mindazáltal az illyen vis- 
gálás négy esztendőkön túl j nem terjesztetik ki 5 
mert ez az idő , a’ plánták nemes voltát majd egész- 
szén kimutatja, mellyben a’ nap az égi jegyeknek 
azon részeire, és azokon a’ számokon megy visz- 
sza, a’ mellyeken a’ maga futását elkezdette. Ezen 
kerületét a’ napok egész járásának, melly ezer 
négy száz hatvan egy nap á7roxara?á<j/í,-nak, vagy 
nap viszsza térésének hivják, az égi dolgokat ta
nulók és visgálók. *)

VII. Hogy kell a tőke termékenységét kita
nulni ?

De bizonyossan tudomPublius Silvinus, hogy 
magadban már régen kívánod te , mitsoda nemű 
légyen az a’ termékeny szőlő-töke, mellyet mi 
olly tökélletessen leírunk, hogy azok közül va- 
lamellyik annak ne tartassék , mellyek közönsé
gesen nem tartatnak jó termőknek. Mert legtöb
ben a’ bituricát, sokan a’ spioniát, némellyek a* 
basiljcát, mások ismét az arcelacát magasztalják. 
Ezeket a' nemeket, mi sem fosztjuk meg a’ mi di
cséretünktől, mivel igen bö borúak. De azt tet
tük fel, hogy az ollyan szőlők plántálását tanit- 
tsuk, a’ mellyek nemrkevesebb böségü gyümöl- 
tsőket hozzanak az említett nemeknél, és drága 
izüek legyenek, mint az Aminumiak, vagy nem 
meszsze azoktól az ízre nézve 5 melly értelmünk
től tudom hogy majd minden földmivelök külöm-

*)  Tudniillik a’ Júliusi számolás az, melly sze. 
rént egy esztendőben vágynak g65 napok és 6 
órák. Ezek négy esztendő alatt tesznek 1461 
napokat. De hogy folynak be ezek a’ termé
kenységbe, nem tudhatni.
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hozó vélekedéssel vágynak, melly az Aminumiak- 
rol már régtől fogva megöröködött, hogy azok 
mint egy természeti velek született terméketlen
séggel bírnak: annál meszszebbröl hozott különf 
Jjöző példákkal kell nékünk azt az okot megerő
sítenünk, mellyet a’ lakosok restsége, és még ,e’ 
mellett azoknak értetlensége kárhoztatott, és mint 
egy a’ tudatlanság setéttségétől elboríttatván , az 
igasság világa nélkül szűkölködött. Minekokáért 
nem időn kívül való dolog minékünk azokra figyel- 
mezni, a’ mellyekröl látjuk, hogy ezt a’ közön
séges tévelygést megigazíthatják.

V ili. Mitsoda minémúséget kell nezni abban 
a' földben , a' mellyet szőlőknek rendeltén

Ha azért Publius Silvinusí a’ dolgot az el
mének mint egy élessebb szemeivel akarjuk meg
nézni; úgy találjuk, hogy a’ természet a' termé
kenységnek ugyan azt a’ törvényét adta a’ plán
táknak , a’ mellyet az embereknek, és más egyéb 
állatoknak; ’s nem is adott más nemzeteknek és 
Tartományoknak valami ajándékokat ollyan tu
lajdonul, hogy másoktól ugyanazokat egészszen 
megtagadta volna. Némely nemzeteknek számos 
gyermekek’ nemzésére való tehettséget adott, 
mintáz Egyiptombélieknek és Afrikaiaknak, kik
nél a’ kettős gyermekek közönségesek, és szinte 
minden napiak; de az Italus Nemzetből is akar
ta , hogy légyenek különös termékenységüek, 
mint az Albanumi három egyhasiaknak az Annyo- 
kat a’ Curiatiusi Famíliából. Német Országot a’ 
legmagossabb embereknek seregével ékesítette fel, 
de más Nemzeteket se fosztott meg egészszen a' 
különös nagy termetű emberektől. Mert M. Tul- 
lius Cicero is bizonyítja, hogy egy Naevius Pol- 
lio nevű Romai Polgár magasabb volt egy láb-

— U7 —
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hal mint altár melly legmagassabb ember, és a' 
minap magunknak is szerentsénk volt látni a’ 
Circei játékok pompája készülete alkalmatosságá
val 5 hogy egy ’Sidó Nemzetből való ember, ma- 
gossabb volt & legnagyobb Németnél is. Által 
megyek a’ barmokra. Á ’ nagy barmokról neveze
tes Mevania, Liguria az aprókról} de Mevaniá- 
ban is látni kitsiny ökröt, és Liguriában is né
ha nagy termetű bikát. Indiában tsudálatos nagy
ságú vadak mondatnak lenni: de kitagadja, hogy 
Szinte olly temérdekségü vadak , származnak ezen 
a’ földön is, midőn tapasztaljuk hogy a’ mi ke
rítéseink között is születnek elefántok. Térek a’ 
gabonák nemeire. Mysiát és Lybiát sok gaboná
val mondják bövölködni: mindazonáltal az Appu- 
liai és Campaniai mezők sem szűkölködnek kövér 
gabonák nélkül. Tmolon és Corycon sáfrányáról, 
Judaea , és Arabia drága fűszereivel tartatik hí
resnek } de a’ mi városunk sem szűkölködik az 
említett plánták nélkül $ a’ midőn tudniillik a’ vá
rosnak sok helyein látunk, itt zöldellö cásiát, 
amott temjén plántát, ’s mirhával és sáfránnyal 
virágzó kerteket. Ezekkel a’ példákkal tudniillik 
arra intetünk, hogy a’ halandók gondoskodásá
nak, legengedelmessebb légyen Italia, a’ melly 
az egész világnak tsak nem minden gyümöltseit, 
a’ munkások igyekezete hozzá járulván, megta
nulta előhozni. Mennél kevésbe kételkedünk az ol- 
lyan gyümöltsröl, melly mint egy hazai, külö
nös, és tulajdona ennek a’ földnek. Mert nints 
is semmi kéttség, hogy & Massicai, Surreatumi, 
Albanumi, és Caecubai mezőnek szőlő tövei , min
deneket a’ mellyek vágynak a’ föld hátán, borok 
nemességével meg ne előznék.
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IX . M i módon kelljen az Aminumiakat tér• 
me’kenyekke tenni ?

Talám ezekben a’ termékenység kívántatik 
meg ? no de ezen is segíthet a’ növelőnek szór- 
galmatossága. Mert ha, a’ mint ez előtt kevéssel 
mondottam, a’ minden dolgoknak jóltévö annya 
a' természet, minden Nemzeteket és földeket tu* 
lajdon ajándékaival úgy gazdagított meg, hogy 
a’ többeket a’ hasonló ajándékoktól egészszen meg 
nem fosztotta: miért kételkednénk hogy az a’ sző
lő tövekre nézve is az említett törvényt meg ne 
tartotta volna ? hogy jóllehet azoknak valamely 
nemét leginkább termékenynek akarta, mint a’ 
bituricat, vagy basilícat: az Aminumit mindazál- 
tal olly terméketlenné tette volna, hogy a’ sok 
ezerekböl tsak kevesek is né találtathatnának ter
mékenyek, mint az Italus emberek között, azok 
az Albanumi atyafi aszszonyok. E ’ pedig mivel 
hihető: igaznak tanította előttünk a’ tapasztalás 
is , midőn az Ardeatinumi mezőn is, mellyet sok 
időkig mi magunk bírtunk ez előtt, és a’ Carseo- 
lanumiban, úgy az Albanumiban is, voltak bizo
nyos fajtu Aminumi szőlő töveink, kevés szám
mal ugyan, de annyira termékenyek, hogy kol- 
láton mind eggyik három kantát adna; lugaso
kon pedig mindenik tíz tíz amphorát megtöltene. 
Nem is lehet az Aminumiakon ezt a’ termékeny
séget hihetetlennek tartani. Mert Terentius Varró, 
és ö előtte M. Gato miképpen állíthatták volna, 
hogy minden hold szőlő a’ régi növelőknek hat- 
azáz kantát adott, ha a’ termékenység meg nem 
lett volna az Aminumiakban, mellyeket többnyi
re majd tsak magokat esmerték a’ régiek ? ha
nem ha azt gondoljuk , hogy ők azokat a' szőlő- 
hét növelték, mellyek a'm inap, vagy éppen mos-
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tanába meszsze tartományokból hozattatván jutot
tak a’ mi esmérettségünkbe, a’ biturica , és basi- 
lica nemüeket, holott minden legrégibb szőlőket 
ipég eddig Aminumiaknak tartunk. Ha hát vala
ki az ollyan Aminumiakat, mint a’ millycneket ez 
előtt kevéssel mondottam hogy én bírtam, több 
szüreteken által megpróbálván kijegyezné, és ezek
ből a' legtermékenyebb furkós - veszszöket kivá
lasztaná: az ollyan ember mind derék szőlőket, 
mind bövtermöket tsinálhatna. Mert nintsen sem
mi kéttség , hogy maga a’ természet a’ fajzatot 
hasonlóvá ne akarta volna tenni az annyáhöz. A’ 
honnét ama Pásztor is az ö pásztori verseiben azt 
mondja : Ebnek eb a fia* és kétskéneh ketshe az 
annya  , Tudjuk. A ’ honnan a’ szent viasko- 
dásnak kedvellöi, a’ legserényebb kotsis lovak 
magvait figyelemmel takargatják, és a’ jövendő 
gyözödelem reménységét attól függesztik fe l, ha 
a’ derék ménesnek fajtáját szaporítják. Hasonló
képpen mi is , mint az Olympiai kanczáknak : úgy 
a’ legtermékenyebb Aminumiaknak magvait vá
lasztván, bőr szüretre szerezhetünk reménységet. 
Nem is lehet, hogy az időnek késösége valakit 
elijeszszen ; mert a’ mi késedelem van a’ dolog
ban: az tsak a' plánta-veszszö megválasztásában 
telik el. Többire , midőn a’ szölötö termékeny
sége megbizonyosodott: igen hirtelen sokra le
het azt vinni oltásokkal. Erről a’ dologról te ma
gad tehettsz nékünk Publius Silvinus leginkább 
tanúbizonyságot, midőn jól emlékezel rá , hogy 
én két hold szőlőt, két esztendő elforgása alatt, 
egy idején érő tőről, a’ mellyet te a’ te Ceretanu- 
mi majorodban bírsz, oltás által, tökéletességre 
vittem. Hány szőlőket gondolsz tebát hogy ugyan 
annyi idő alatt két holdbéli furkós-veszszökkel

*) Tityrus Virgiliusnál Eccloga l : « 3 . v.
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be lehetne rakni , mikor azok a’ két holdak, egy 
szőlő tőnek a’ nemzetiségi ? Azért a’ mintmondám, 
ha a’ munkát és gondot,nem sajnáljuk , a’ fellyebb 
említett módon, hönnyén állíthatunk ollyan ter
mékeny nemű Aminumi szőlőket, mint a’ bituri- 
Cák’, és basilicák, tsák arra vigyázzunk, hogy a' 
tnag -'veszszök általvitelekben az égnék hasonló 
állapotjára, a’ helynek, és magának a’ tőkének 
fekvésére figyelmezzünk 5 mert többnyire élfajzik 
&,rplánta-veszszö , ha vagy a’ földnek a’ fekvése, 
Vagy a’ levegő minémüsége ellenkeznek, vágy ha 
az élöfáról kollátra hozatik le. Tehát a’ hideg 
helyekről a’ hidegekre, a* melegekről a’ hason
lókra, a’ gyalog szőlőkből a’ gyalog szőlőkbe, 
kell azokat vinni $ inkább kiállja mindazonáltal 
az AttiiVitimi tö , ha a’ hideg állapotból melegbe 
helyheztetik, mintha melegből hidegbe vitetnék, 
ínivei a’ szőlőnek minden neme, leginkább pedig 
a’ fellyebb megnevezett, természettel inkább ked
velik a’ meleget, mint sem a’ hideget. De a’ föld 
minémüsége is sokat segít, hogy a’ soványból vagy 
középszerűből, a’ jobba vitessék, mert a’ mi kö
vérhez szokott, semmi módon nem szenyvedi a’ 
sovány földet, ha tsak gyakorta meg nem gané- 
jozod. És a’ furkós - veszszök választásának gond
járól ezeket akartuk közönségessen tanátsolni. 
Most'pedig azt fogjuk különössen, hogy nem tsak 
a’ legtermékenyebb szölötöröl, hanem a’ szölötö- 
nek legtermöbb részéről választassanak a’ mag- 
veszszök.

X . A ’ tökének mellyik részéből kell magvesz- 
szókét választani.

A ’ legtermékenyebb magveszszök pedig nem 
azok, a’ mint a’ régi írók elöladták, mellyek a’ 
tökének felső részén vágynak, és a* mellyet a’
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szölötö tetejének neveznek, az az, az utolsó, étf 
kinyúló veszzsö: mert ebben is megtsalódnak a' 
földmivelök. De a’ tévelygésnek oka az első te
kintet, és a’ szölöfürtök száma, melly többnyire 
a' kinyultabb veszszön látszik, a’ mellyuek nem 
kell meg tsalni bennünket, mert az, nem a’ vesz- 
szönek vele született termékenységétől esik, ha
nem a’ helynek alkalmatos volta által} mivel a’ 
tökének több részein minden nedvesség és táp
láló eledel mellyet szolgáltat a’ föld, által sza
lad , hogy az utolsóhoz menjen. Mert a’ plántá
nak minden tápláló eledele mint valamelly Lélek 
természeti vonszódás általa’ törsöknek székján, 
mint egy szlvónn , mellyet a’ mechanicusok héber
nek neveznek, felfelé vitetik, a’ hová mikor el
ju t, ott meg áll és megemésztetik. A ’ honnan a’ 
legerössebb venyikék is vagy a’ szőlő tőnek a’ 
tetején , vagya’ gyökerekhez közel lévő száron ta
láltatnak. De ezek a’ jövések is , mellyek a' tö
kének keményéből jönnek elő , két ókból tartat
tak alkalmatosoknak, hogy üréssek a’ terméstől, 
és hogy a’ földnek legközelebbi egész és szűz 
nedvességével tápláltatnak$ és amazok is termé
kenyek és erössek , mert a’ gyengéből állnak elő, 
és valami eledel, a’ mint fellyebb mondám hoz- 
zájok megy, mind ott marad. A ' középsők leg- 
soványobbak, mert innen elmegyen az egy részént 
elfogott, amonnan a’ magához vont nedvesség. 
Nem kell hát a’ veszszőnek felső részét mint ter
mékenyt úgy gondolni, ha szinte sokat hoz is , 
ha ugyan a’ hely termékenysége ösztönözi azt a’ 
gyümöltsre, hanem azt a’ veszszőt, melly a’ sző- 
lötö közepére van helyheztetve, és kelletlen ré
szével sem hibáz, és a’ maga jóságát számos für
tökkel mutatja ki. Az illyen plánta veszszőt, ha 
átültetik, ritkán fajzik el, mikor az alábbvaló 
állapotból jobbra megyen által. Mert akár kapált
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földbe teszik le , akár törsökbe oltják , bővebb 
eledelekkel tápláltatik , mint előszször mikor a’ 
soványba volt. Annakokáért reá vigyázzunk, hogy 
a’, mondott helyekről, mellyeket a’ mívesek vál
lasoknak hívnak, válaszszuk a’ magveszszőket, 
mindazáltal azokról a’ mellyekről vettük észre, 
hogy az előtt gyümöltsöt termettek. Mert ha a’ 
terméstől üresek, bár ditséretes részét tegyék is 
a’ tökének, de úgy tartják hogy semmit sem tesz 
a’ furkós-veszszö termékenységére. Minekokáért 
igen hibás azoknak a’ földmivelőknek vélekedé
sek, a’ kik azt hiszik, hogy keveset tesz az, akár
hány fürt volt légyen a’ veszszön, tsak hogy ter
mékeny tőkéről választassék, és nem a’ kemény 
torsokból született légyen az, mellyet fattyú vesz- 
szönek hívnak. Ez a’ vélekedés pedig, melly a* 
magveszszök megválasztásában való tudatlanság, 
ból származott, elsőben kevés termékenységú- 
ekké, azután pedig igen terméketlenekké is te
szi a’ szőlőket. Mert ugyan ki parantsolta annyi 
sok esztendők alatt a’ furkós-veszszöt szedő föld- 
mivesnek azokat, a’ mellyeket kevéssel ez előtt 
előadtunk. Sőt ki nem választja erre a’ munkára 
az ollyan embert a’ ki legtudatlanabb, és a 'k i  
egyebet nem tud tenni? Azért ebből a’ szokásból, 
a' legértetlenebbek mennek a’ legszükségessebb 
dolgokra, azután a’ legerőtlenebbek is : mert a* 
“mint mondám, minden leghaszontalanabb a’ ki 
semmi más munkát nem tud tenni, alkalmaztatik 
erre a’ kötelességre. Az is pedig, ha valami tu
dománya vagyon a’ furkós-veszszö kiválasztásában, 
azt az ö erötelensége miatt eltitkolja, vagy félre 
teszi, és hogy azt a' számot, mellyet parantsolt 
a’ majoros , betölthesse, semmivel se gondol, 
semmit jó szívvel nem tselekszik, és tsak ez a’ 
feltett czélja, hogy a’ reá kivetett munkát véghez 
v ig ye , holott pedig, hogy tudjon^ és a’ mit tud
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»neg is tegye, azt a’ parantsolatot vette a* taní
tóktól , hogy a’ fattyú veszszöt le ne vegye, a’ 
többit mind magveszszönek szedje. Mi pedig elősz- 
«zör az okosságot, azutánn a’ hoszszú idő alatt 
lett tapasztalást is követvén, nem választunk egyéb 
magveszszöt, se nem tartunk mást gyümölts ter
mőnek, hanem a’ melly a’ termő részén , gyümöl- 
tsöt hozott. Mert az ugyan, a’ melly a’ magtalan 
helyen, gazdagon és izmosán minden termés nél
kül állott elő, hamis képét viseli a’ termékeny
ségnek, se semmi nemzésre való erővel nem bír. 
Hogy ez minden kéttségkivül ig a z , az okosság 
int arról bennünket, ha ugyan , valamint a’ mi 
testeinkben tulajdon kötelességei vag/aak min
den tagnak: úgy a’ gyümölts termő fák részeinek 
tulajdon foglalatosságaik. Látjuk hogy az em
berekben mint valamely kormányozó és igazga
tó úgy adatott a’ lélek a’ tagoknak, és az érzé
kenységek azért közöltettek ö vélek, hogy azo
kat megkülömböztessék, a’ mellyek a’ tapintással 
áz orrokkal, és fülekkel ’s úgy a’ szemekkel 
visgáltatnak, hogy a’ lábok a’ járásra rendeltet
tek, a' karok az ölelésre 5 és hogy a’ szolgálatok
nak minden viszontagságait helytelenül ne emlit- 
tsük, a’ fülek semmit se tehetnek abból a’ mi a’ 
szemekre tartozik, semmit se a’ szemek, a’ mi a’ 
füleké; és még a’ nemzésnek tehettsége is nem 
adatott a’ kezeknek vagy láboknak, hanem a’ mit 
esméretlenné akart tenni a’ világ nemzője az em
berek előtt, a’ hassal elfedezte; hogy isteni böl
csességgel bírván a’ dolgoknak örökös mestere, 
a’ léleknek ama szent alakjait a' testnek mint egy 
titkos részeiben, titokba és elfedezve, elegyít- 
tené öszve a’ földi kezdetekkel és az élő testnek ezt 
a’ mesterséges mivét formálná ki. Ezzel a’ tör-, 
vénnyel alkotta a’ barmokat és tsemetéket; ez
zel formálta a’ szőlő töveknek nemeiket, mei-
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lyeknek ugyan az a’ szül&anya, elsőben gyöke
reket mint valamelly fundamentomokat vetett, 
hogy azokon mint egy lábokon állanának: azu
tán felibek helyheztette a’ törsököt, mint a’ test
nek valamely formáját és alkotmányát 5 majd ágok
ra kiterjesztette mint valamelly karokra 5 osztán 
jövéseket és leveleket hozott ki azokból mint egy 
tenyereket, és azok,közül némellyeketgyümöltsel 
ajándékozott meg, másokat tsupa levelekkel ru
házott fe l, b<jgy a’ gyümöltsöt takargassák és 
oltalmazzák. Ezek közül annakokáért a’ mintfel- 
lyebb mondottuk , hanem a’ nemző részeket, és 
a’ gyümöltsel ’s fajzattal terheseket választjuk ki, 
hanem azoknak mint egy fedezőiket és árnyék- 
tartóikat , mellyek meddők a’ gyümöltsöktöl az ár
nyéknak munkálodunk, és nem a'szüretnek. Ha úgy 
van, azt mondja valaki, mi az oka tehát, hogy 
noha nem a' keménnyéböl, hanem a’ gyenge haj
tásából született valamely veszszö a tökének, mi 
még is ha gyümölts nints rajta, jövendőre néz- 
veis, mint magtalant kárhoztatjuk? holott most 
okoskodánk k i, hogy a’ testnek minden részeinek 
tulajdon kötelességei vágynak kirendelve, a’ mi 
tudniillik hozzájuk illik 5 és e’ szerént a’ furkós- 
veszszöben is, a’ melly alkalmatos helyen szüle
tett, meg van a’ termékenységnek ereje, ha szin
te egy ideig megszűnik is a’ terméstől? Nem ta
gadom , hogy én az emberi testtől vett hasonla
tosságból okoskodtam , de azért még is nagyon 
állítom, hogy a' szőlő veszszö, ha szinte gyü
mölts termő helyen született is, de ha nem hoz 
gyümöltsöt, a’ termékenységnek még tsak erejé
vel sem bir. Nem is ellenkezik ez, azon állítással 5 
mert hogy némelly emberek is nem tudnak nemzeni, 
noha meg vágynak minden tagaik, nyilvánvaló 
dolog, hogy ne lenne hihetetlen , hogy haa’ nem- 
*ő helyen született veszszön nintsen gyümölts, 
Bem fog annak lenni magzatja is. Annakokáért*
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hogy a* főldmivelőknek szokásokra viszszá tér
jek , az ollyan veszszöket a’ mellyek nem hoznak 
semmit is , meddőknek hívják, mellyet nem tse- 
lekednének, ha nem gyanitának, hogy azok al
kalmatlanok a’ gyümöltsözésre 5 és ez a’ nevezet 
indított engemet arra , hogy azt állittsam, hogy 
a’ tökének alkalmatos részén született Fúrkós- 
veszszöket sem kell választani, ha gyümöltsöt 
nem termettek noha tudom, hogy ezek is nintse- 
nek egészszen terméketlenekké tétettetve. mert 
meg vallom, hogy a’ fattyú veszszökis, mikor a’ 
töke’ kemény részéből elöjönek, a’ következendő 
esztendőben termékenységet öltöznek magokra, 
és azért maglónak meghagyják, hogy szaporít
hassanak. De az illyen szüleményről úgy tapasz
taljuk , hogy annak nem annyira a’ magló-vesz- 
szö, mintáz anya az oka, és szerzője. Mert mi
vel a’ tőkéjéhez van ragadva, melly termékeny 
természettel, még az anyának eledelével táplál— 
tatván, és a’ termékeny szülésnek magvaival mint 
valamelly dajka emlőivel neveltetvén, lassanként 
megtanúlja a’ gyümölts termést. De a’ melly ter
mészeti ifjúsága ellen, éretlenen és idétlenensza- 
kasztatván le a’ törsökröl, vagy a’ földbe vagy 
az elmetszett tökébe tétetik bele, mint gyermek 
korú, nem mondom a* fogadásra, de az öszve- 
menésre is alkalmatlan lévén, a' nemzésre való 
tehettségét vagy egészszen elveszti, vagy bizo- 
nyossan megkissebbíti. Minekokáért nagyon szük
ségesnek tartom, hogy a’ magveszszöknek meg
választásában szorgalmatossan vigyázzunk; hogy 
a* tökének gyümöltsös részéről, azokat a’ veszszö
ket válaszszuk, a’ mellyek a’ jövendő termékeny
séget, már egész gyümöltsel ígérik. Mindazon
által ne elégedjünk meg eggy egy fürtel, és leg
inkább azokat tartsuk jóknak, a’ mellyek számos 
magzatokat mutatnak. Nem azt a' Juhászt dl-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



taérjíik é , a* ki abból az anyából szaporítja 
a’ fajokat, a’ melly kettősöket ellett? és azt 
a* Retske - Pásztort, a’ ki azoknak a’ ketskék- 
nek fajzását hagyja meg, a' mellyek hármos 
elléssel ajánlják magokat ? tudniillik, hogy 
az anyák termékenységének a’ magzat mindenkor 
megfeleljen. Kövessük miis a’ szőlötövekben ugyan 
ezt a* módot annál is inkább , mivel tudjuk a’ ta
pasztalásból, hogy néha nemű nemű természeti 
roszszaságból a’ legjobb magok is elváltoznak, 
mellyet nekünk a’ Poéta, mint az igasságra sike
teknek elménkre ád mondván:

Láttam  hogy bátor szemezett és válogatott is 
A ’ m agi mégis azért elfőj zik, hogy ha nem

ujjul
Gyakran jobbakkal; ’s így lesznek mindenek

a' Sors
Általa roszszakká ; míg onnan viszsza kerítik*)

Mellyet nem tsak a* hüvelyes vetemények magvai- 
vól, hanem az egész földmivelés mivoltáról kell 
venni és érteni. Ha ugyan sok idő alatt tett ta
pasztalásunk után úgy találtuk, úgy találtuk pe
dig , hogy a2 a’ plánta-veszszö, melly négy für
töt hozott, ha lemetszetett és a’ földbe letetetett, 
az anyai termékenységtől úgy elfajzik, hogy néha 
e g y , néha pedig két fürt szőlőkkel is keveseb
bet terem. Mennyire gondoljuk pedig hogy ezek 
alább fognak szálni, a' mellyek kettőt vagy tsy# 
pán tsak egyet egyet hoznak áss anyán , holott a' 
legtermékenyebbek is sokszor félnek az általvitel- 
töl ? azért hogy én ennek & dolognak inkább meg- 
mutogatója vagyok mint feltalálója, örömest meg
vallom, hogy valaki ne gondolja, hogy a' mi
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* )  Virgiliu* Georg. 41 s 19*. r.
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eleink megfo'Sztatnak az érdemlett ditsérettöl. mer$ 
hogy azok is így értettek, kéttségkívülvaló do
lo g , noha semmi más írásba nints megírva , azon
kívül a’ mellyeket említettünk a’ Virgilius ver
seiből } itten pedig a’ hüvelyes vetemények mag- 
vairól vagyon a’ szó. Mert miért vetették meg , 
vagy a' töke kemény részéből született veszszöt, 
vagy a’ termékeny furkos - veszszöböl, â  meljyet 
magok jónak tartottak, elvágott hegy - veszszöt, 
ha semminek tartották, hogy akarmi helyről vá
lasztassanak a’ mag y veszszök? M ost, miyel a’ ter
mékenységnek erejet, mintegy bizonyos tagokba 
lenni hitték: tehát a’ fattyú-és hegyveszszöt, 
mint a’ plántálásra haszontalanokat, igen okosan 
kárhoztatták. Melly ha,úgy van, semmi kétség 
nints a’ felöl, hogy sokkal inkább kárhoztatták 
azokat a' veszszöket is , a' mellyek gyümölts termő 
helyen születtek ugyan, de gyümöltsöt nem hoz
tak. Mert ha a’ hegyveszszöt, az az, a’ furkós- 
veszszönek felső részét nem tartották jónak, noha 
a' gyümölts hozó veszszönek egy része volna : menj 
nyivel inkább még a’ legjobb tökének részéből 
származott veszszöt is , ha egyszer terméketlen , 
hogy azok helybe nem hagyták, az okosság ta
nítja. Ha tsak azt nem hitték , a’ melly képtelen
ség , hogy levágatván és elvitetvén a’ maga tö
véről , és az anyai tápláló eledeltől megfosz^at- 
ván gyümöltstermövé lett, melly az anyán semmit 
sem ért. De talám ezek több szókkal is adattat- 
tak elő, mintsem az igasság ügye hozta volna ezt 
magával , sokkal kevesebbekkel mindazáltal, mint 
azt a’ míveseknek ^élre tekert, és megrögzött vé
lekedések megkívánta.

X I.
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X I. Mitsoda mindmüs egekre kell nézni ab
ban a földben, a ' mit szőlőnek szántál.

Most a’ feltett értekezésnek további rendére 
viszsza térek. A ’ furkós - veszszö választásának ezt 
a’ gondját követi a’ kapálásnak dolga, ha ugyan 
előre a’ föld minémüségéröl bizonyos az ember* 
Mert nintsen a’ felöl semmi kéttség, hogy ez is 
igen sokat tesz, mind a’ jóságokra, mind a’ bő
ségekre a’ gyümöltsöknek. De minekelötte ezt 
megnéznénk , fő dolognak tartom , hogy ha mód 
van benne, töretlen földet válaszszunk inkább, 
mint a’ hol gabona termett, vagy élő-fás szőlő  ̂
minthogy azokról a’ szőlőkről, mellyek régtől 
fogva elhagyattak, minden írók előtt megbizo
nyosodott, hogy legroszszabbak, ha ujjolag el 
akarják rakni, mert a’ földjök is alól sok gyöke
rektől dkadályoztatik, és mint egy fogva tarta- 
tik, és még nem vesztették el a’ mérgeket is, és 
a’ régiségnek azt az emésztő rosdáját, mellyek- 
töl megtompulván a’ föld mint egy némelly mér
gekkel sénlik. Minekokáért erdős földet kell leg
inkább választani, melly ha bokrokkal és fákkal 
van is benőve, könnyű kitisztitani $ mivel a’ mel
lyek magokba és természettel származnak, azok 
nem igen mélyen vernek gyökereket,, hanem a’ 
föld színén oszlatják és nyújtják 'e l , mellyek vas
sal elvágatván, és kiszaggattatván, azt a* keve
set a’ mi benne marad, alolrol gereblyékkel ki 
lehet hányni, és az elrothadásra öszve gyűjteni 
és rakni. Ha pedig nints töretlen föld, ez után 
való az élöfáktól üres föld 5 ha a’ sintsen a’ leg
ritkább fái-szőlős vagy olajfás helyet, a’ melly 
nem volt szőlővel párosítva, kell szőlőnek szán
ni. Az utolsó feltétel, a’ mint mondám a’ pallag 
szőlő, mert ha a’ szükség kénszerit r á , előbb, 

Luc. Jun. Mód. Columel. I. Dar. 9
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valami maradvánnyá van még- a’ tökének, ki keíí 
szaggatni, azután az egész földét száraz trá-» 
gyávái, vagy ha a’ nem volna másfélével, mi
nél újjabbal megönteni, ’s így felkeverni, és 
szorgalmatossan újjolag megkapá’lván, minden 
gyökereket fellyül a’ tetejére gyűjteni és megé
getni: ekkor ujjonnan vagy régi ganéjjal, a’ me Ily 
nem terem gazt, vagy bokrok közül szedett föl
del a’ felkapállás utána vastagon be kell boríta
ni. A ’ bol pedig a’ tiszta ugarok szabadok az 
élöfáktól , gondolóra kell venni minekelötte Fel
kapálnánk, szőlőnek való é a’ föld vagy nem? 
mellyet igen könnyű kitanulni , azokról a’ tsi- 
atsagokrol, mellyek abba önként nőnek. Mert 
nintsen tsak egy föld js a’ veszszöktöl ollyan üres, 
Fogy valami tsemetéket ne teremne, mint vad- 
körtvély, vagy kökény bokrokat vagy lega
lább tsipkéket. Mert noha ezek töviseknek 
nemei : mindazáltal erős, vidám, és terhes
gyümöltsökkel szoktak elöjöni. Azért ha úgy 
tapasztaljuk, hogy ezek nem szárazak, görtsö- 
sö k , hanem simák, szépek , hoszszak, és. ter
mékenyek, látni való, hogy az szőlőnek való 
föld. De ezt közönségesen mondom arról a’ föld
r ő l, a' mi szőlőnek lég inkább alkalmatos $ kü- 
lönössen pedig gondolóra kell venni, mint fel- 
lyebb elöl adtam, ha könnyű é a’ fold , és egy 
hevessé porhanyó é , mellyröl azt mondottuk, 
hogy szürkének hívják, nem mintha az tsak ma
ga volna szőlőknek alkalmatos, hanem hogy leg- 
alkalmatossabb. Mert mellyik földmivelö, ha 
mindjárt középszerű is az $ a’ ki netudná, hogy 
a’ legkeményebb fövényes kő vagy köszenes is, 
mihelyt öszve tördeltetnek, és fellyül hányatnak, 
az idő viszontagsága, a’ fagy és nyári melegek 
által felomlanak, és azok a’ szőlő töveknek gyö
keiét nyáron által igen szépen megfrissitik, és 
nedvességét megtartják ? a’ mellyek a’ plánta

— 130 —
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veszszö táplálására legalkalmatossabbak. Hasonló 
okból helybe hagyható, a’ felomlott követs a* 
morvás fö ld , és a’ forró köves i s , ha ugyan 
ezek kövér földel elegyesek , mert e’ nélkül 
nagyon hibásoknak tartatnak. Az én véleke
désem szerént pedig, barátja még a’ szőlőnek 
a’ kovakő is , a' mellyfelett valami kevés föld 
fekszik, mert e’ hideg, megtartja a’ nedvességet, 
és kánikulába nem engedi a’ gyökereket szomjú- 
liozni. Hyginus ugyan követvén Tremelliust azok
nak a’ begyeknek töveit állitja leginkább alkal
matosoknak a’ szőlőkhöz , mellyek a' tetőről le
folyt földet öszveszedték, vagy azokat a’ völ
gyeket is, mellyek a’ folyó vizek áradása és ki
folyása által megtömödtek 5 ebbe én is megegy- 
gyezek. A ’ krétás földet hasznosnak tartják a* 
szőlőhöz; mert maga a’ kréta, mellyel a’ fazoka- 
sok élnek , és a’ mellyet némellyek agyagnak ne
veznek , igen nagy ellensége annak; nem külöm- 
ben a’ puszta homok is , és mind az , a’ mint Ju- 
lius Atticus mondja, valami a’ plánta veszszöt 
kiszáraztja. Az a’ föld pedig, vagy motsáros , 
vagy sós, vagy keserű is, vagy szomjuhozó és 
égemény. Mindazáltal a’ fekete és vereslő homo
kost, a’ melly nedves földel van öszve elegyed
ve, jónak tartották a’ régiek, mert a’ köszenes 
földről ha tsak trágyával nemsegíttesz rajta, azt 
mondották, hogy sovány szőlőket tsinál. A ’ ve
res föld nehéz , a’ mint ugyan azon Atticus mond
ja , és a’ gyökereknek a’ megkapaszkodásra alkal
matlan. De ugyan az táplálja a’ tökét, ha meg 
fogta, hanem a’ munkában, nehezebb, mert se 
nedvesen nem lehet kapálni, mivel igen enyves, 
se nagyon szárazon, mert rendkívül kemény.

— i s i  —
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XII. M it mondott Julius Graecinus a szóló* 
nek való Jóidról.

De hogy most a’ földnek véghetetlen nemeid 
re ki ne ereszkedjünk, nem helytelenül fogjuk 
említeni Julius Graeeinusnak mintegy írásba tett 
formuláját, melybe a’ szőlőnek való föld, meg 
van határozva. Mert ugyan az a’ Graecinus íg y  
szóll: Ez vagy amaz a’ fö ld , meleg vagy hideg, 
nedves vagy száraz, ritka vagy tömött, könnyű 
vagy nehéz, kövér vagy sovány } de sem a’ felet
te melegföld meg nem szenyvedi a’ szőlőt, mivel 
kiégeti} sem az igen hideg, mivel a’ mint egy a’ 
megmerevedett és megfagyott gyökereket a'nagy  
hideg mozogni nem engedi} sem a’ nedves, mivel 
mikor a’ tőkék megindulnak, kevés idő alatt a’ 
földnek kelletinél több nedvességét húzzák fel, 
melly megrothasztja a' letett magveszszöket. A ’ 
felettébbvaló szárazról ismét azt mondja, hogy 
megfosztja a’ plántákat a’ természeti eledeltől, 
vagy egészszen megöli , vagy görtsösökké és 
aszottakká teszi} az igen sűrű föld a’ levegői vi
zeket nem nyeli e l , nem is járja azt meg könnyen 
a’ szél, hamar megromlik, és meghasadoz , a’ melly 
hasadásokon a’ nap a’ tőkék gyökereikhez férkezik, 
Js ugyan az, mintegy bezáratva és öszve nyomva 
lévén, a’ magveszszöket öszve szorítja és megfojt
ja} a’ szerfelett ritka, mint egy tőltserén által 
ereszti a’ záporokat, és a’ naptol és széltől egész
szen megszárad és kiég, a’ nehéz földet alig le
het meggyőzni akármitsoda növeléssel is } a’ kön
nyűt alig lehet megtartani} a’ nagyon kövér és 
v í g , bujálkodó } a’ sovány és vékony, szűkölkö
dik. Ezek között a’ nagyon külömbözö egyenet
lenségek között azt mondja, nagy mértékletnek 
kell lenni, melly meg kívántatik a’ mi testeink-
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ben is, mellyeknek jó egésségek, a’ hidegnek és 
melegnek , a'nedvesnek és száraznak, a’ sűrűnek és 
ritkának, bizonyos és mint egy megpróbált módjá
val tartatik fel. Ennek a’ mérsékletnek mindazáltal 
a’ földbe, melly szőlőnek van szánva, azt mondja  ̂
nem egyforma egyenlőséggel kell lenni, hanem az 
egyik részre hajlandóbbnak,hogy melegebb legyen 
a’ föld , mint hidegebb, szárazabb mint nedvessebb, 
ritkább mint sűrűbb , és ha mik vágynak ezekhez 
hasonlók, a’ mellyekre kell annak figyelmezni, 
a’ ki szőlőt akar rakni. Mind ezek (a’ mint én 
gondolom) annál hasznosabbak, ha kedvező az 
ég állapotja i s , mellynek melyik részére kelljen 
halgatni a’ szőlőknek, abban régtől fogva külöm- 
böznek. Saserna legjobbnak tartja napkeletet, 
ezután a’ delet, és végre napnyugotot. Tremel- 
lius Scrofa legjobb fekvésnek Ítéli a’ délit. Vir- 
gilius a’ napnyugotit önként így veti m eg: S em  
pedig a szolod ne legyen fo rd u lva  nyugot- 
ra. * )  Democritus és Magó ditsérik az égnek 
északi részét 5 mert azt gondolják, hogy ha arra 
néznek, igen termékenyek lesznek a’ szőlők; de 
igy  roszszabb lesz a’ borok. Minékünk közönsé
gessen legjobbnak látszott azt adni tanátsúl, hogy 
a’ hideg helyeken délnek fekügyenek a' szőlők., 
a’ meleg helyeken napkeletnek forduljanak , ha 
ugyan nem bántatnak a’ déli és napkeleti szelek
től , mint a’ Tenger széleken Baeticában. Ha pe
dig ezek a’ tájékok az említett szeleknek ki vágy
nak tétetve, jobb az északi vagy déli szélre bíz
ni. Mert a’ meleg tájékokon, mint Egyiptomban 
és Numidiában, az egy északnak helyessebben 
tétetnek ellenébe. Mind ezeket szorgalmatossau 
megvisgálván , akkor fogjunk oszlán a’ kapá
láshoz.

* )  Georg. 2: 298. v.
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X III ' Hogy kell a földet meghapdlni ?

Annak módját pedig1 mind az Italus Nemzet
ből lejendö földművelőknek, mind a’ külföldiek
nek elöl kell adni: mivel a’ meszsze és távól lé
vő tartományokban, a’ föld megforgatásának és 
elkészítésének ez a* neme, éppen nem gyakorol- 
tatik, hanem töbnyire vagy gödrökbe vagy ár
kokba rakatnak a’ szőlők. A’ kik a* szőlőt gödrök
be szokták rakni, hoszszába mintegy három láb- 
n yira, mélységére nézve pedig kettőre és három 
fertálynyira kivájván a’ földet, a’ mennyire a’ vas 
szerszám megengedi , a’ furkós - veszszőket két fe
lől a’ gödrök oldalai mellé fektetik, és a’ gödrök 
oldalainak ellenébe meggörbítvén, felállítják, és 
a’ földön fellyül két bimbót hagyván k i , a’ föl
det helyére viszsza teszik, és a’ többit elegye- 
nesíttik. így  tselekesznek abban az egy lineában 
ugyan annyi lábnyi padokat hagyván közbe, míg 
a’ sort elvégezik. Annakutánna ürességet hagyván 
a’ szerént, a’ mint a’ szőlő mívelök közül kinél 
kinél szokásba van , vagy ekével, vagy kapával 
mivelni a’ szőlőt követik a’ rendet. És ha tsakúgy 
kapálják a’ földet, a’ legkissebb rend köz öt láb, 
a’ lég nagyobb h ét: ha ökrökkel, és ekével szánt
ják a’ legldssebb két láb, a’ legnagyobb tíz. Né- 
mellyek mindazonáltal minden szölötövet tíz lá- 
bonként ötösökre úgy rendelnek e l, hogy a’ föl
dét, mint az ugarokat, keresztül kasul meg lehes
sen szántani. Az illyen forma szőlő nem egyébütt, 
hanem tsak ott hasznos a’ földmivelönek, a’ hol 
a’ föld kövér lévén, a’ szőlő igen hirtelen nő. De 
a’ kik a’ kapállás költségétől félnek, azomban 
mégis a’ kapállást valamennyire kívánják követ
n i, minden második helyen hasonló közöket hagy
ván, hat hat láb széles árkokat vonnak ’s ásnak.
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«s felhalmozzák három lábra, és az árkok olda
laira a’ szőlő tövet, vagy furkós - veszszöt elrak
ják. Némellyek fösvényebben, két két láb, és 
három fertály magos, és öt láb széles árkot tsi- 
nálnak: azutánn három annyi széles töretlen üres
séget hagynak, és a' következendő árkot úgy ás
sák meg $ mellyet midőn a’ szőlőknek meghatáro
zott helyén véghez visznek, az árkok oldalaiba 
gyökeres veszszöket, vagy minél újjabban leme
télt ujj venyikéket állittanak fe l, a’ rendes mag- 
veszszök közé sok furkós - veszszöket rakván , mel- 
lyeket minekutánna megeredtek a’ nyers földbe 
a’ melly kihányatott, az által-ellenbe lévő göd
rökbe elbújtatják, és elrendelik a’ szőlőt egyen
lő távolságokra. De ezeket a’ szőlő plántálásokat, 
a’ mellyeket elő hoztunk mindenik tartománynak 
természetéhez vagy jóságához képest k ell, vagy 
bevennünk, vagy megvetnünk. —  Most a’ föld 
felkapállásának módját szándékozom elöladni. 
Elöszször hát, minden fáiszölős vagy erdős hely
r ő l, a’ mellyet szőlőnek szántunk , minden tseme- 
tét, és élő-fát ki kell ásni, és félre hordani , hogy 
azután a’ kapást ne késleltessék, sem a’ már fel
tört földet a’ magok terhekkel le né nyomják , és 
az ágokat ’s törsököket kihordók, járásokkal le 
ne tapodják. Mert nem tsekély dolog az , hogy az 
egyszer felkapált föld mennél duzzadtabban áll
jon, és ha megeshetik, a’ nyomoktól is üres le
gyen : hogy egyaránt felhányatván a’ fö ld , az 
ujj plánta-veszszö gyökereinek, akár merre terül
jön e l, tsendessen engedjen , hogy a’ jövéseket a’ 
maga keménységével viszsza ne verje , hanem mint 
valamelly kedvező dajka kebelébe vegye, és az 
égi záporokat elfogadja, és azokat a’ plánta-vesz- 
szök táplálására fordítsa, és minden részeivel az 
íjjj magzat nevelésére egygyet értsen. A ’ mezős
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helyet harmadfél láb mélyre kell felásni; az oh- 
dalast háromra, a’ meredekebb dombot pedig-, 
négy lábnyira is fel kell forgatni; mert mivel a’ 
felső részről az alsóra húzatik le a’ föld, aligád  
elégedendő bakhátot a’ kapállásra, hatsak felemel- 
tebb partot nemtsinálsz, mint a’ laponn. A ’ mélly 
völgyekben ismét, két lábnál kevesebbre letenni 
nem lehet a’ szőlőt; mert jobb oda nem rakni, 
mint azt a’ föld színére bigygyeszteni. Ha tsak 
valami tói fakadék (mint a’ Ravennai mezőn) más
fél lábnyinál nem engedi lejjebb ásni. Az említett 
munkának első kezdete pedig nem a z , a’ mint a 
mai Földmivelök többnyire tselekesznek, hogy az 
árkot lassanként emeljék fel bakhátra, ’s így má
sodik vagy harmadik Ízben menjenek a’ kapállás- 
nak megbatározott magasságára : hanem hogy 
egyszeriben egyenlőn tévén a’ lineát, egyenes ol
dalakra húzzák ki az egész árkot, és a’ hátra ve
tett földet, hányják öszve, és annyira halmozzák 
fel, míg a’ magasságnak kívánt mértékét eléri. 
Azután a’ sornak minden közén, egyenlően kell 
vinni a’ lineát, és azt kell kitsinálni, hogy alatt 
ugyan az a’ szélesség légyen, a’ melly felyül kez
dődött. Kell pedig tanult és szemes pallér, a’ ki 
megparantsolja, hogy a’ bakhátot felemeljék, és 
az árkot kiürítsék, és az ép földnek egész közit 
a’ már kimozdított földel öszve botsássák, mint 
a’ fellyebbvaló könyvben tanátsoltam,mikor a’ szán
tás módját elöladtam, arra intvén, hogy sohol 
padokat nem kell hagyni, és a’ kemény földet a’ 
felső hantokkal nem kell eltakarni. De en
nek a’ munkának megkívánására, valami szer
szám formát gondolván ki a’ mi eleink, egy li
neát tsináltak , a’ mellynek közepéről egy akkora 
veszszö nyúlván le , mint a’ mennyire le kell mén? 
*ú a’ barázdának, ezzel mérik meg a’ kapált föl-
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det. A ’ mértéknek ezt a’ nemét Czakónak hívják 
a’ földmivelök.

—  1 3 7  —

De ezzel is lehet tsalni, mert minden attól fü g g , 
hárántékossan teszed *é azt le , vagy egyenessem 
Mi azért ezen szerszámhoz némelly részeket ad
tunk, mellyek a’ vetekedök perét és osztozását 
eligazítanák. Mert keresztbe két líneát tettünk, 
a’ Görög X betű formájára, ollyan szélességre, 
a’ miilyenre akarja a’ kapás ejteni az árkot, es 
ekképpen a’ közepére , a’ hol a’ lineák öszve men
nek, azt a’ régi Czakót bele szúrtuk, hogy mint
egy a’ fundamentomra letétetvén, egyenessen függ
ve állana, azután a’ keresztbe eső veszszönek 
melly oldalról * Van, egy függő mértéket tettünk 
felibe.

k
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íg y  lévén a’ szerszám elkészítve, mikor az árok
ba le eresztetik a’ gazda és az árendás perit, min
den boszúság nélkül eligazítja. Mert a’ tsillag , 
mellyröl azt mondottuk , hogy Görög betű for
mája van, hasonlóképpen az alsó árok földét is 
megméri, és meghatározza, mert akár félre van 
akár egyenessen , a’ szerszám állásából megtetszik, 
tudniillik az említett veszszöre tett függő mérték 
akár mellyiket megmutatja, és a’ munkára vigyá- 
zót nem hagyja megtsalódni. Az így megmért és 
megpróbált munka, mindenkor az ugar föld mód
ja szerént megyen, és az elővitt lineával annyi 
üresség foglaltatik e l , a’ mennyi hoszszúsága és 
szélessége van a’ kivájt ároknak. És a’ föld elké
szítésének ez a’ neme legjobb.

jKIH. Hányféleképpen rakják a ’ szólót, va gy  
a Helytartóságokban vagy Italiában  ?

Következik a’ szőlő rakásának dolga, mel- 
lyet vagy tavaszszal vagy öszszel lehet alkalma
tos időben rakni. Tavaszszal akkor jobban, mi
kor vagy essös vagy hideg az id ő , vagy a’ föld 
kövér, vagy mezős , és vizenyős.lapály. Oszszel 
ismét, ha száraz és meleg a’ levegő, ha sovány 
és száraz a’ fö ld , ha sovány és meredek a’ hegy. 
A ’ tavaszi rakásnak szinte negyven nap az ideje , 
Februarius 13-ikától fogva éjjnapegyenlöségéigj 
az őszinek pedig, lá-dik Octobertöl fogva első 
Decemberig. A ’ rakásnak pedig két nemei vágy
nak, furkós - veszszöröl és gyökeres-veszszöröl, 
mellyet mind a’ kettőt gyakorolnak a’ földmive- 
lök. A ’ külföldieknél inkább a’ furkós-veszsző van 
szokásban, mert azok szőlő oskolát nem tarta
nak, se gyökeres-veszszöt nem szoktak készíteni. 
Ezt a’ rakást Itália mivelöi töbnyire méltán kár
hoztatták, holott sok tekintetekre nézve jobb a ’
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gyökeres-veszsző. Mert nem vész úgy el , mivel 
mind a’ hideg'et mind a’ meleget, s az időnek 
több viszontag'ság'ait is, az ö erős voltáért kön
nyebben kiállja ; osztán hamarább felnevekedik , 
mellyböl következik, hogy a’ gyümölts termésre 
is előbb alkalmatos $ azomban az is bizonyos hogy 
Jia gyakorta átültetik könnyebben megered. mind- 
azáltal a’ furkós-veszszöt gyökeres-veszszö helyett 
is el lehet rakni a’ megásott és könnyű föld
be, többire a’ tömött, és nehéz: föld, igen is hogy 
gyökeres-szőlőt kiván.

X V . Jobb kapált főidbe , mint ugarba rakni.

Plántálják hát, előbb kitisztított, beboronált, 
és elegyenesített kapállásba , a’ sovány földbe öt 
lábokat hagyván, a’ sorok között, a’ középsze
rűbe hatot hatot, a’ kövére pedig bét láb üres
séget kell adni, hogy mennél bővebb közök ma
radjanak , mellyeken a’ sűrű hoszszú veszszök , el
terjedhessenek. A ’ szőlőknek ez az ötösre való ki 
mérések a’ legkönnyebb móddal megyen véghez. 
Tudniillik, bizonyos kötélre annyi lábnyiraegy
mástól , a’ mennyire határozták a’ sorok közt a’ 
közöket, veres, vagy más akár mi kitetsző színű 
matériát varnak, ’s ezt így kijegyezvén, a’ kapált 
földön kifeszíttik, és a’ veres matéria mellé ná
dat szúrnak, és ekképpen egyenlő távolságra a’ 
sorokat elintézik, a’ melly midőn meg lett, a’ ka
pás utánna megy, és egyik hézagot a’ másik után 
sor szerént elhagyván, egygyik nádtol fogva a’ 
másik nádig másfél lábnyira a’ térhelyeken leássa 
a’ gödröt, a’ dombosokon két lábra és három fer
tályra; a’ meredékékén, három lábra is. Erre a’ 
mértékre a’ gödrök Ieásatván, a' gyökeres vesz- 
szöket olly móddal teszik le, hogy a’ gödör kö
zepéről eggyenként és külön lefektetik és a’ ver-
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theík homlokaiknak ellenekbe a’ nádak mellett fel
emelik. A ’ rakó kötelessége pedig- ez, hogy az 
oskolából minél ujjabban, és ha lehet abban a’ 
szempillantásban a’ mellybenel akarja rakni,hoz
za által a’ plántát, ’s azt nagy vigyázással és épen 
vegye fe l: azután azt mint az idős szőlőt, egész- 
szen megmesse, és egy legerőssebb szárra vegye, 
’s a* bötykeit és sebeit megsímittsa, ha valamelly 
gyökerei megsértődtek (melly hogy meg ne es- 
éen a’ felvételben, arra nagyon kell vigyázni) 
azokat el kell vágni $ azután így meggörbítvén 
úgy tegye le, hogy két tőnek a’ gyökerei öszve 
ne fonódjanak, mert ezt könnyű elkerülni, ha alól 
a’ földre a’ gödrök külömbözö oldalai mellé apró 
kövek rakatnak le , mellyeknek öt fontosoknál 
nem kell nagyobbaknak lenni. Ezek (a’ mint Ma
go állítja mind a’ tél vizeit, mind a’ nyár mele
geit elhajtják a’ gyökerekről, a’ kit Vírgilius is 

követvén, hogy ez által a’ plánta veszszök bátor
ságba tétetnek és megerösítetnek, így  parantsolja:

V a g y  vizivó követ áss mellé, vagy régi tsigákat 
és ‘kevéssel azután —  —  vágynak is a' kik, 
Fellyü l sok kővel, vagy vastag fö ld i tseréppel 
M egrakják: azzaU hogy az essék el ne seperjék, 
E z z e l , hogy fö ld é t az epedt nyár meg ne re-

peszsze. * )
9

Ugyan a’ Poenus író azt állítja, hogy ha a’ tör
kölyt ganéjjal öszve elegyítik, ’s ezzel rakják le 
a' magveszszöket a’ gödrökbe, az erejeket meg
mozdítja, úgy hogy amazzal kitsalják, és elő
hozzák az ujj gyökereket, ezzel pedig a’ hideg 
és nedves télben a’ gödrökbe kellete korán való 
meleget visznek, és nyárban a’ plántáknak táplá
ló eledelt és nedvességet adnak. Ha pedig az a*

•-) Georg 2: 3q3. v.
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föld a* mellyre bizatik a’ szölö, soványnak látszik,
' meszsziröl hozott kövér földet mondja, hogy kell 
a5 gödrökbe rakni, melly hogy hasznos légyen é, 
a’ Tartománynak termése, és a’ munkának mivol
ta fog reá bennünket megtanítani.

X k 'I. Mitsőda mértékű, kapállás légyen al
kalmatos a' szőlőkhöz.

E g y  kévéssé nedvesnek kell lenni a’ kapált föld
nek a’ rakáshoz: mindazáltal jobb a’ plánta
veszszöt száraz földre bizni, mint sárosra $ és azt, 
mivel a’ gödörből sok bötykökkel nyúlik fellyebb, 
a’ hegyiből, a’ mivel hoszszabb , tsak két bimbót 
hányván a’ földön fellyül, el kell vágn i, és a’ gö
dör földjét víszsza hányván, be kell temetni. Az
után elegyengetvén a’ kapált földet, a’ furkós- 
veszszöt a’ rendes tőkék közzé kell helyheztetni, 
és azt az üresség közepére a’ melly esik a' tőkék 
közt egy lineába, elég leállítani; mert így maga 
is jobban megfogamzik, és a’ rendes plánta vesz- 
szöknek is a’ növelésre egy kevés üres föld ada
tik. Ugyan azon lineában osztán, mellyben a’ 
gyökeres veszsző rendet nyér magának tartalékul 
szolgál a’ mellyeknek száma közül szaporíttani le
het a’ kiveszett töke helyébe. Öt furkós-veszszöt 
kell letenni egy egy lábnyi ürességre, és az első 
láb a’ szerek közepétől számláltatik, hogy mind 
a’ két felöl hasonló meszsziségre essenek. Az il- 
lyen plántáláshoz Julius Atticus elegendőnek tart 
tizenhat ezer furkos-veszszöt. De mi négy ezer
rel többet veszünk, mert a’ mivelök vigyázatlan
ságok miatt nagy rész elvész, és elveszvén a’ töb
bek, mellyek zöldellenek, megritkulnak.
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X P H . M iképpen és mitsoda időben kell 
szőlőt rakni.

A ’ plántaveszsző letevéséről nem kis veteke- 
dés volt az írók kozott. Némellyek úgy hitték, 
hogy az egész * veszsző, a’ mint levétetik az an- 
nyáról, alkalmatos a’ letevésre $ és azt öt vagy 
hat szemekre osztván, több plántákat tsináltak 
helöle, ’s úgy tették le a’ földbe. De én ezt nem 
hagyom helybe, és inkább azokkal az írókkal 
tartok , a' kik tagadták, hogy a’ venyíkének fel
ső része vagy a’ hegye , alkalmatos volna a’ gyü- 
mölts hozásra, és egyedül azt tartották jónak , a’ 
melly a’ régi agveszszővel öszve vagyon kötve. 
Egyébaránt az egész nyilat megvetették. Nyílnak 
hívják a* mivelők a’ plánta veszszönek felső ré
szét, vagy azért, hogy meszsze esett az annyától, 
és mint egy elugrott ’s ellövödött, vagy hogy a* 
hegyi vékony lévén, az említett nyílhoz hasonla
tos. Ezt hát tagadták a’ legokossabb főldmivelők, 
hogy el kellene rakni, de a’ magok értelmeknek 
okát nem adták élőnkbe, mint a’ melly magok 
előtt, a’ kik a’ mezei dolgokat jól értették, tud
va vala, és mintegy szem eleibe terjesztve. Mert 
minden termékeny szölöveszszö, az ötödik vagy 
hatodik bimbó közt bövölködik gyümöltsel, a’ 
többi része ha leghoszszabb is, vagy meddő, 
vagy igen kitsiny fürtöket mutat. Minekokáért a’ 
veszsző hegyit, méltán vádolták a’ régiek termé
ketlenséggel. A ’ furkós-veszszöt pedig ugyan 
azok így dugták le, hogy az újj veszszön a’ ré
giből valami rész rajta maradott 5 de azt a’ le
tételt kárhoztatta a’ tapasztalás. Mert valamit a’ 
régi veszszöböl rajta hagytak, letettek, és elte
mettek, az a’ nedvességtől hamar megrothadván, 
a’ közellévö gyenge , és még alig induló gyöke-
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



—  lf o  —

xeket, a’ maga hibájával megölte, melly mikor 
megesett, a' plánta veszszönek felső része elszá
radott. Majd Julius Atticus és Cornelius Celsus, 
a’ mi idönkbeli leghíressebb írók , az Öreg és 
Ifjú Sasernát követvén , a’ mi rajta volt a’ régi 
veszszöböl, ott a’ hol az ujj veszszövel öszve ra
gadt , elvágták , ’s ig y  a’ venyiket a’ maga fur- 
kós végivel lenyomták.

X F I l l .  Iliire vigyázzon , a ki szólót rak ?

De Julius Atticus aJ fejét megtekervén és 
viszsza görbítvén az említett magveszszöt, hogy 
a’ kapatsot el ne kerülje, úgy tette le. Kapats- 
nak hívják a’ földmivelök, azt a’ két ágú vas
szerszámot, mellyel leteszik a’ magveszszőket; a’ 
honnan kapatsolt szőlőknek hívták azokat a’ régi 
szőlőket, mellyeket ujjra megkapáltak ; mert ez 
a’ tulajdon nevezet az ugar szőlőé volt 5 most a’ 
régi értetlen szokás valami földet tsak megfor
gatnak , és elkészítenek a* szőlőknek, kapatsolt- 
nak hívja. De menjünk viszsza feltételünkre. Hi
bás , a’ mint én vélekedem a’ Julius Atticus ülte
tése , melly a’ furkós-veszszö vastagabb véginek 
meg tekerésével megyen véghez, és annak hogy 
azt el kell távoztatni, nem egy oka vagyon. E l
ső az, hogy egy plánta sem ered meg jobban, 
ha míg letennék a’ földbe, előbb megsértik és 
öszve rontják , mint a’ melly épen, hiba és sére
lem nélkül tétetik le. Annakutánna a’ mi viszsza 
görbítve tétetik le és felfelé néz, mikor annak 
idejében kivétetik , mint a’ horog ellent áll a’ küsz
ködő kapásnak, és mint a’ földbe vert kampó , 
minekelötte kivonatik eltörik; mert töredékeny 
azon a’ részen a' veszszö , a’ hol megtekertetvén 
és görbíttetvén a’ letételkor, hiba esett benne, a’ 
miért eltöretvén; a’ gyökereinek nagyobb részét
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elveszti. De hogy ezeket az alkalmatlanságokat 
elhalgassam, azt bizonyára a’ mi leggonoszszabb, 
él nem titkolhatom. Ugyan is , ez előtt egy ke- 
véssél, midőn a’ venyikének felső részéről okos
kodtam mellyet nyílnak mondottam volt hogy ne
veznek, azt állítottam meg, hogy azon ötödik 
vagy hatodik bimbó közt terem a' gyümölts, a' 
mellyek az agveszszöhöz legközelebb vágynak. 
Ezt a' termékeny részt tehát elrontja az , a’ ki 
megtekeri a’ furkós-veszszöt. mert azon a’ részenn 
is a' melly kettős, három vagy négy bimbó esik, 
és a’ többi két vagy három termő szemek, a’ föld
be egészszen lenyomatnak , és elmeríttetvén , nem 
veszszöket, hanem gyökereket hoznak, ebből a’ 
lesz , hogy a’ mit a’ füzesek’ plántálásában elke
rülünk , azt követjük az illyen furkós-veszszöben, 
mellyet szükség hoszszura tsinálni , ha megteker
ve akarjuk letenni. Nem is kéttséges , hogy a’ he
gyihez közel lévő szemek, mellyek terméketle
nek, hagyattatnak azon, a’ mellyekből vagy med
dő veszszöksarjaznak ki, vagy bizonyosan kevés
sé termékenyek, mellyeket a' mivelök fillengesek- 
nek hívnak. Több az, hogy a’ furkós-veszszönek 
melly letétetik, azon a’ részen, a’ mellyen az 
anyáról lemettszetett, bekell ragadni és hamar be 
forradni. mert ha az meg nem esett, mint vala- 
melly tsövön, a’ szölőtö nyitva lévő bélinn, sok 
nedvesség vonatik fe l} melly a’ tökét kilyukaszt
ja , a’ honnan a’ hangyáknak és más állatoknak1, 
mellyek a’ tőkék szárait megrothasztják, búvó
helyek szolgáltatnak , e’ pedig megtörténik ha a’ 
magveszszöket megtekerik. Mert midőn a’ kive- 
vés által azoknak az alsó részeik eltöretnek, ki- 
nyilt béllel tétetnek le , és a’ vizek, ’s az említett 
állatok reájok rohanván , hirtelen megvénülnek. 
Azért a’ rakásnak legjobb módja az, ha a’ furkós- 
veszszö épen tétetik le , mellynek az alsó feje,

mi-
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mikor a’ kapats két ágával megfogatik, a’ szer
szám szoros torkába könnyen oda tér, és lenyo
m atig  és az így lenyomott venyike hamarább 
megfogamzik. Mert a’ fejéből is , a’ hol elmetsze
tett , szinte úgy gyökeret botsátt, mellyek midőn 
kinőttek, a’ sebet bevonják , és kiilömben is az 
a’ rész lefelé nézvén, nem vesz be annyi nedves
séget, mint az, a’ melly meggörbítve és hanyatt 
lévén, töltsér módjára által ereszti a’ bélin,va
lami essö víz foly reája.

X I X .  Miilyen hoszszúnák kell lenni a Ju rk ó s-
veszszönek ?

Miilyen hoszszúnák kelljen lenni a’ furkós- 
veszszőnek , kevéssé bizonyos, mert ha sűrű bim
bói vágynak, rövidebbre kell azt szabni, ha rit
ka, hoszszabbra. mindazáltal se egy lábnál na
gyobbnak, se három fertálynál kissebbnek nem 
kell lenni, kissebbnek azért nem, hogy a’ föld 
színéhez közel lévén , ne szomjuhozzon a’ nyári 
melegekben 5 nagyobbnak azért nem, hogy mél- 
lyebbre lévén lesüllyesztve, mikor megnőtt, meg 
ne nehezittse a* kivételt, de ez a’ lapályról va
gyon mondva, mert a' dombos helyeken, a’ hol 
lefoly a’ föld, egy láb és egy tenyérnyire le le
het ereszteni. Ha völgyes és motsáros helyen fek
szik a’ föld , három bimbóra is leeresztjük , melly 
három fertálynál egy kevéssé kissebb$ de félláb
nál valamivel hoszszabb. és ezt nem azért nevez
ték három bimbósnak, mintha épen három sze
mes volna, holott azon a’ tájon, a’ hol az an- 
nyárol lemetszetett, majd tellyes bimbókkal, ha
nem hogy ezeket kivévén, mellyekkel a’ fején 
bövölködik , azután három izei, és ugyan annyi 
bimbói vágynak. A ’ többek közt, akár furkós , 
akár gyökeres veszszőt plántáljon valaki , arra is 

LáUCs Ju n . M ód. Columel. I. Dar. io
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figyelmetessé teszem, hogy az igen nagy szeleket 
és melegeket elkerülje , ha azt akarja hogy a’ plán
ták ki ne száradjanak, mellyek közül mindeniket 
alkalmasint el lehet hárítani valami ruhának , 
vagy sűrű fedélnek ellenéhevaló tevésével. Mind- 
azáltal jobb halgató, és a’ széltől tsendes napot 
választani a’ plántáláshoz. mert a’ napot árnyék
tartókkal könnyű elűzni. De minekelötte ennek 
az értekezésnek véget vetnénk, még azt is meg 
kell mondanunk, a’ miről még nem szóllottunk, 
vallyon sokféle szőlőket kell e’ tartani, és ha sok
féléket , külön és egymástól elválasztva é ? vagy 
pedig öszve elegyítve és zavarva egy seregbe ? 
Ebből arról fogunk beszélleni, a’ mit elöszször 
feltettünk.

X X .  H ányféle nemű szőlőket kell plántálni.

Okos földmivelöhöz illik tehát, hogy a’ melly 
szőlő nemet legjobbnak tart, azt plántálja, min
den másféle nemű tőnek oda elegyítése nélkül, és 
az ollyannak számát mennél többre szaporíttsa: 
de gondoshoz, hogy külörftbözö nemeket is rak
jon. mert soha sints olly szelíd és mérsékelt az 
esztendő, hogy semmi ártalommal ne illesse va- 
lamellyik nemét a’ szőlőnek. íg y , ha száraz az 
esztendő, az a’ melly elömegy a’ nedvességgel, 
szenyved ; ha essös, az a’ melly szereti a’ száraz
ságot; ha hideg és zúzos , az a’ melly a’ dér tsi- 
pését nem szenyvedi , ha forró, a’ melly a’ hévsé- 
get ki nem állja. És hogy most az időnek ezer 
meg ezer tsapásait elő ne számláljam , mindenkor 
van valami, a’ mi bántja a’ szőlőket, azért, ha tsak 
egy nemet plántálunk, mikor a’ megtörténik, a’ mi 
annak ártalmára vagyon , az egész szürettől meg- 
fosztatunk. mert nem lesz semmi segedelem a’ mel- 
lyet a' külömbőző nemű tövek nyújtanának. De 
ha külömbözö nemű szőlőket rakunk , valamellyik
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sérelem nélkül marad azok közül, melly gyümöl- 
tsöt hoz. Ennek az oknak mindazáltal nem kell 
minket arra indítani, hogy sok külömbözö ne
meket rakjunk, hanem a’ mint mondottuk derék 
neműt 5 ebből a’ mennyi lehettséges tőlünk, an
nyit vegyünk 5 annakutánna, a’ mi az első után kö
vetkezik , tovább a’ harmadik fa jt , vagy negye
diket is , hogy így mint valamelly választott ne
gyeddel megelégedjünk, mert elég négy vagy leg- 
íellyebb öt nemekkel a* szerentsés szüretet kitsi- 
nálni. A ’ másikról a’ mit az elébb feltevék , nem 
kételkedem, tudniillik , hogy fajok szerént ne kel
lene a’ tőkéket elrendelni és elintézni, a* magunk 
tulajdon kerteinkbe, és hogy azokat ösvények
kel és utakkal ne kellene megkülömböztetni, még 
az sem állván ellent, hogy én magam is a’ ma
gam tulajdon tselédjeimtöl ki nem tudtam nyerni, 
hogy azokat megkülömböztessék, vagy hogy azok 
közül is senki a’ ki ezt nagyon helybe hagyta, 
én előttem meg nem tselekedte. mert ez minden 
mezei dolgok között legnehezebb , mivel mind a* 
inagveszszöknek megválasztására , mind azoknak 
megkülömböztetésére igen nagy szorgalmatosság 
kívántatik, a’ mellyhez többnyire nagy szerentse 
és okosság kell, de néha (a’ mint szóll ama ha
talmas író Plató) a’ dolog szépsége von bennün
ket, hogy azokra is törekedjünk a’ mellyeket a' 
halandó természetnek velünk közös erőtlensége 
miatt el nemérhetünk. Azt mindazáltal ha életünk 
megengediés áltudomány ’s tehettség-is az akarat
tal megeggyeznek, nem nehezen véghez visz- 
szük, jól lehet nem kevés ideig való várakozás
sal szükség lenni, hogy az ember kevés eszten
dők alatt sokat tudjon megkülömböztetni. mivel 
az ezen dologról való Ítélettételt nem is minden 
idő engedi meg. Mert a’ szölötövek , mellyeket 
a’ színek, törsökok, és veszszök hasonlatosságok

10 *
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miatt nem lehet megesmerni j a5 megérett gyíl- 
möltsökről és levelekről esmertetnek meg,m elly 
BzcH^almatosságot mindazonáltal hogy valaki a’ 
gazdán kivül végbe vinné, nem állíttom. mert 
a! majorosnak, vagy a’ vinczellérnek hinni 
eggyügyüség; holott a’ mi sokkal könnyebb , még 
ához is kevés földmivelöknek van ezek által sze- 
frentséje. Imé fekete bor töke nélkül szűkölköd
nek , pedig a’ szőlőnek színét a’ lég ostobább is 
meg tudja esmerni.

X X L  Külömbözö szóló nemekkel kell é  a ker
teket berakni?

Mindazáltal ez az egy ok hogy a’ mit feltet
tünk , hirtelenébe véghez vigyük , elég nékem ar
ra , hogy ha régiek a’ szőlők: tehát minden kér- 
tét mindenféle szőlő nemekkel különkülön rak-

Í'unk e l: így kevés esztendők alatt sok ezer für
tös - veszszöket fogunk nyerni a’ béoltottakból, 

és ekképpen megkülömböztetett magveszszöket 
fogunk rakni a' pászták szerént. Hogy ezt tsele- 
hedni hasznos légyen , sok okok indíthatnak ar
ra. Hogy a’ tsekélyebbeken kezdjem, első az, hogy 
az életnek minden nemében, nem tsak a’ földmű
velésben , hanem akár miféle tudományban is, az 
okos embert inkább gyönyörködtetik azok, a’ 
mellyek a’ magok nemeik szerént megkülömböz- 
tetnek, mint a’ mellyek szanaszélt elhányva vetve, 
és rakásra öszve vágynak keveredve. Más az, hogy 
a’ mezei élettől legidegenebb ember is , ha a’ jó 
rendel ültetett mezőre megy, a’ természetnek jó
voltát a’ legnagyobb gyönyörűséggel tsudálja, 
mikor onnan a’' gyümöltsökkel gazdag biturikák, 
innen az a jk h o z  hasonló helvolák felelnek meg 
egymásnak 5 onnan az arcelakák és ismét a’ Spio- 
niák és basilikák egyeznek m eg, mellyekhel az
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áldott föld esztendőnként (mint valamelly örökös 
gyermek szüléssel) terhes lévén, mustal tellyes 
emlőket nyújt a’ halandóknak. A ’ mellyek közt 
kedvezvén Bacchus a’ terhes szőlő veszszöknek, 
vagy fehér nemü^vagy sárgálló és pirosló vagy bár
sony színnel tündöklő, mindenféle tarkálló gyü- 
möltsökkel fénylik a' terhes ősz. De noha ezek 
igen nagyon gyönyörködtetnek} a’ haszon mind- 
azáltal meggyőzi a’ gyönyörűséget. Mert a’ gaz
da is annál örömestebb megyen a’ maga dolgá
nak nézésére mennél szebb az; és a’ mit monda’ 
Poéta is a’ szent Istenségről: E s valam erre di- 
tsö szemeit fo rd ítja  az Isten * )  igaz az a’ gaz
dáról i s , hogy a’ hol annak szemei gyakran meg 
fordulnak: ott a’ gyümölts sokkal jobban bövöl- 
ködik. De elhagyom azt, a’ mi a’ meg nem kü- 
lömböztetett szőlőkön is megeshetik ; a’ méllyé- 
két leginkább kell nézni, azokat folytatom. A ' 
külömböző nemű tőkék, nem is egy formán virá
goznak e l, se nem egyszerre érnek meg minek- 
okáért a’ kinek a’ nemek szerént megkülömböz- 
tetett szoléi nintsenek, szükség] hogy valamelyik 
alkalmatosságot szenyvedje a’ kettő közül, hogy 
vagy a’ késői gyümöltsőt együtt szedje le a’ ko
rán valóval, melly azután etzetességet okoz , vagy 
ha a’ későinek megéresét várja, elveSzesse a’ ko
rán érőnek a’ szüretjét, melly többnyire a’ mada
rak pusztítások, az essők, vagy szelek által bán- 
tatván , elvész. Ha pedig időről időre akarja min- 
denik nemnek a’ gyümöltsét öszve szedni, elösz-. 
szőr szükség, hogy a’ szüretelök koezkájának ki
tegye magát, mert nem adhat mindeniknek meg 
annyi vigyázókat, a’ kik rá vigyázzanak , és meg 
parantsolják, hogy az éretlen szőlők az érettek
kel le ne szedessenek. Annakutánna pedig, a’ melly

*) Virgilius Georg. a: 392 v.
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szülők meg- vágynak is érve , minthogy külöm- 
Jjözö jóságúak, a’ jobb ízű a’ roszszabbtól elron- 
tatik, és öszve zavartatván a’ sokaknak ize, ki 
nem állja az óságot; és így a’ szükség kénszeríti 
a’ földmivelöt, hogy a’ muston abban az eszten
dőben előbb adjon, holott sokkal drágább lenne, 
ha az eladását vagy esztendőre , vagy legalább 
nyárra el lehet halasztani. A ’ nemeknek ebben a’ 
külön való választásában nagy könnyebség is van; 
a’ vinczellér tudniillik mindeník nemnek annál 
könnyebben megadja a’ maga metszését, a’ mi
dőn tudja miilyen nemű az a’ pászta, a’ mellyet 
metsz; mellyre az elegyes plántájú szőlőkben ne
héz vigyázni: mert nagyobb része a’ metszésnek 
akkor vitetik végbe, a’ mellybe a’ szőlőnek nints 
szembe tűnő levele. De sok függ attól is , több 
vagy kevesebb veszszöhet hagyjon é a’ Vinczellér 
mindenik tőnek a’ természetéhez képest, és hosz- 
szabb hagyománnyal indíttsa é a’ tökét; vagy rö
vid meltszéssel zabolázza. De még arra is kell fi- 
gyelmezni, mellyik részén légyen az égnek min
denik neme a’ szőlőnek ? mert nem mindenik sze
reti a’ meleget, sem pedig a' hideget, de a’ mag 
veszszöknek is az a’ tulajdonságok / hogy némel- 
lyek a’ déli részen élednek meg, mert a’ hideg
től elromlanák; mások az északot kívánják, mert 
a’ melegtől ellankadnak; némellyek a’ napkeleti 
vagy napnyúgoti mérsékletet kedvellik. Ezeket a’ 
külömbségeket megtartja, a’ helyek állásához és* 
fekvéséhez képest , a’ ki a’ nemeket pásztánként 
elválasztja- A ’ sem nagyon tsekély haszon; hogy 
kevesebb rajta a’ munka szüretkor és a’ költség, 
mert a* mellyek érni kezdenek; idejében leszedet
nek , és a* mellyek még meg nem értek, kár nél
kül elhalasztatnak. Hasonlóképpen a’ régi és már 
megérett gyümölts sem sietteti a’ szüretet, és nem 
kénszeríti a’ sok munkást akarmi áron is megfő-
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gadni. Tsak az is nagy ajándék, hogy minden 
nemnek külön lehet az ízét venni, és nem öszve- 
keverve, és külön el lehet tenni, akár biturica 
legyen az, akár basilica, akár Spionia, a’ melly 
nemek midőn így vágynak elosztva, mivel semmi 
külömbözö természet nem járult közibek, a’ mi 
velek ellenkezne, a’ régiség által meg nemesed
nek. mert tizenöt, vagy kevéssel több esztendők 
utánn nem is lehet az Ízben nemtelenséget tapasz
talni • mivel majd minden bor ezen idő után, ol- 
lyan minémüséget vesz magára, hogy a5 régiség
gel jóságot szerez. Azért a’ mint mondani kezdet
tük, igen hasznos a’ nemeknek elrendelése, melly- 
re mindazonáltal ha rá nem mehetsz, másik mód 
a z , hogy külömbözö nemű szőlőket ne plántálj 
másokat, hanem a' mellyek hasonló ízzel bírnak, 
és a’ mellyek ugyan azon egy időben érnek meg. 
Ha szereted az alma és egyébb gyümöltsöket, ül
tethetsz azokat is a’ sorok végibe, a’ szőlőnek 
azon a’ részén, a’ melly észak felöl esik, ne hogy 
mikor felnevekednek árnyékot tartsanak , úgymint 
fige - alma - és körtvély - fákat, mellyeket vagy 
olts - be két esztendő elforgása alatt, vagy ha igen 
derekak, megidülvén azokat plántáld másuva ál
tal. Ezeket akartam mondani a' szőlő ültetésről. 
Hátra van a’ legnagyobb része, hogy azoknak 
mivelésekröl is tanátsot adjunk, a’ mellyekröl a’ 
következendő Könyvben bővebben fogunk szul
táni.
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L U C I U S  J Ü N I U S  M O D E R A T U S

C O L U M E L L A  

A’ MEZEI GAZDASÁGRÓL 
N E G Y E D I K  KÖNYV.

i .  A z  Atticus e’s Celsus vélekedések szerént, 
nem elég mélyek a két lábos gödrök a  

szóló magveszszeinek„

Midőn a’ szőlők rakásáról irt Könyvemet 
Publius Silvinus! több földmivelést kedvellök 
előtt elolvastad volna, találkoztak némellyek azt 
mondod, kik a’ több tanátsaimat ugyan ditsérték,de 
egyet vagy kettőt kárhoztattak nevezetesen, hogy 
én a’ szőlők magveszszeinek igen mélly gödröket 
mértem volt k i, a’ két láb mélységhez, mellyet 
Celsus és Atticus rendeltek ki , három fertályt ad
ván , *) és hogy minden gyökeres veszszö mellé 
egy egy támaszt nem elég okoson állítottam 5 ho
lott ugyan azok az írók megengedték,hogy a’kettö- 
söket kétfelé lehessen húzni, hogy ig y a ’ két köze- 
lebbvaló karók öltöztessenek fel 5 mellyek közül 
mindenikröl inkább kéttséges, mint igaz ítéletet 
tettek. Ugyan is, (hogy a’ mit előbb feltettem előbb 
czáfoljammeg) ha két lábos gödörrel meg fogunk 
elégedni: miért tartjuk hát hogy ennél a’ tsekély

*) Lásd a’ III. Könyv i5 részét.
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mértéknél alább kell a’ földet felkapálni mikor 
szőlőt rakunk? Azt mondja valaki, azért hogy 
az alattfekvő föld puha lég-yen, melly se el ne 
iizze, se keménység>e által viszsza ne hajtsa a’ 
bele menő ujj gyökeretskéket. No d e, ez akkor 
is megeshetik, ha a’ föld ásóval hányatik fe l, 
és a’ magveszszők ollyan felásott földbe tétetnek 
le , melly két lábnál féllel lellyebb van megpuhit- 
va. Mert a’ lapont hövebben felhányt föld min
denkor dagadóbb, mint az egy ásó nyomnyi tö
retlen föld. Valóban nem is kívánnak a' magvesz- 
szök mikor leteszik mély ágyat magok alá, ha
nem bőven elég a’ 1 erakott szőlő tövek alá, más 
fél lábnyi párás földet vetni, melly a’ maga gaz
dái vagy inkább anyai kebelébe béfogadja a’ 
plánták nevekedö gyökereiket. Vegyünk példát 
erre a’ fái-szölöröl. Mikor ennek gödröt ásunk , 
igen kevés por-földet tészünk a’ gyökerei alá. 
Igazabb oka tehát a’ méllyebb kapállásnak a z , 
hogy a’ kollátos-szölök jobban felemelkednek, 
ha mélyebb gödrökbe tétetnek le. Mert a’ két 
lábosokat a’ más tartománybeli földmivelöknek 
is alig lehet ajánlani, a’ kiknél a’ szőlő többnyi
re alatsony állapotban tartatik fenn a’ földhöz 
közel, holott a’ melly kollátra van szánva, mé
lyebb fundamentomra kell állítani, és ha osztán 
magassabbra fut fel, több tartalékot és földet 
kíván. Azért is az élöfák párosításába senki se 
tsinál két lábnyi gödörnél kevesebbet a’ szőlő 
töveknek. Egyéb aránt kévéssé használnak a 
földmivelök igyekezetének azok a’ különös kön
nyebbségek 5 mellyek az alatsony letételből szár
maznak, hogy tudniillik hamarabb is felnőnek azok 
a’ magveszszők, mellyek nem nyomattatnak nagy 
föld terhével, és termöbbek is lesznek, a’ mellyek 
gyengén vágynak felfüggesztve. Mert Julius At-
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ticusnak ezen kél okai meggyőzeinek az élőfás- 
szölö letevésének példájával, a’ melly tudniillik 
sokkal erössebbé és termékenyebbé teszi a’ tö
két, mellyet nem tselekednének, ha szenyvedné- 
nek a’ mélyebben le botsátott magveszszök. A ’ 
mi tö bb , a’ felkapált föld még ujj , omlott és 
ritka lévén, mint válamelly forrás által megda
gad. Mikor azután egy kevéssé á ll, megtömödik, 
és le száll, és a’ szőlőnek mint egy benne úsz
kált gyökereit, a’ föld felett ott hagyja. E ’ pe
dig nemesik meg, a’ mi plántálásunkon , a’ melly- 
ben a’ szölötö nagyobb mértékre tétetik le. 
Mert a’ mit mondanak hogy a’ mélységbe, a’ 
magveszszök a* hideg miatt szenyvednek, azt én 
se tagadom. De nem a’ két láb és három fertály 
mélység az, a' mi ezt tselekeszi: holott, a’ mint 
ez előtt kevéssel mondottuk az élöfás-szölö mé
lyebbre tétetik le : még is elkerüli az emlitett al
kalmatlanságot.

II. N em  kell egy gyökeres veszszönek két ka
rót fedezni hanem minden magveszszöt egy 
egy karóhoz kell állítani.

A ’ másik, az tudniillik, hogy egymagvesz- 
szönek a’ jövéseit két karóhoz kevesebb költség
gel lehetne foglalni, nem igaz 5 mert akar elvesz- 
szen maga a’ tő , a’ mikor két karó marad üres- 
sen, és azután ugyan annyi gyökeres veszszöket 
kell azok mellé tenni, melly a’ maga számával a’ 
mivelö figyelmetességét nehezíti 5 akár meg él
jen , és a' mint gyakran meg történik vagy fe
kete nemű, vagy nem igen termő: nem e g y , 
hanem több támaszokon hibázik a’ gyümölts jól
lehet a’ nemessebb tőkéjű szőlőről is azt tartják 
a’ mezei dolgokhoz jobban értők, hogy ha így  
két karókra osztatik fel, nem fog termékeny
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lenni, mivel rostélyt tsinál. Azért ugyan az az 
Atticus tanátsolja, hogy a’ régi szőlőket is búj- 
tásokkal kell Inkább szaporítani, mint egész- 
szen eldönteni, mivel a’ bujtások könnyen meg
gyökereznek, úgy hogy mindenik szölötö a’ ma
ga gyökereire, mint valamelly tulajdon funda- 
mentomira támaszkodik. E ’ pedig melly az egész 
testével eldöntetett, mikor alatt a’ földet mint 
egy bekollátolta,, és behálózta, rostélyt tsinál, 
és a’ sok gyökerek egymással öszve szövődvén, 
tsak nyomorog, és ha sok veszszökkel meg va
gyon terhelve, elvész. Azért mindenképpen jobb
nak tartom, hogy inkább kétmagveszszöttegyen 
le az ember, mint magát eggyel szerentséltesse , 
és ezenn mint gazdaságossabbon ne kapkodjon, 
a! mi mind a’ két részről sokkal nagyobb rövid
séget okozhat. De már a’ fellyebbvaló Könyv ér
tekezése kivánja tollúnk, hogy a’ következendönek 
megígért kezdetire által menjünk.

III. A z  u)jonnan plántált szóló, ha tsak nagy 
és szüntelenvaló miveléssel nem segíttetiky 
igen hamar el vész.

A ’ költségeknek minden nemeiben a’ mint 
szoll, Graecinus , többnyire ujj munkákba kez
denek inkább az emberek, mint a’ készen lévőket 
oltalmaznák. Mert némellyek, a’ mint mondja 
fundamentomostól ujj házakat építenek , a’ már 
meg épülteket pedig nem tsinozgatják. Némel
lyek nagy serénységgel tsinálgatják a’ hajókat, 
a’ készeket pedig fegyverekkel, és emberekkel 
meg nem töltik. Sokakat a’ barom szerzés, so
kakat pedig a’ szolgák verése izgat: de az azok
ra való gondviselés, meg nem illet. Sokan azo
kat a’ jótéteményeket is , mellyeket az ö baráta
ikkal közlöttek volt, alatsonyságokkal elpusz-
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titják. De hogy ezeket Silvinus! ne tsudáljuk  ̂
nemellyek a’ magok gyermekeiket, kiket a’ há
zasságba nemzettek és kívánva kívántak, fösvé
nyen táplálják, és se tudományok, vagy más tes
ti eszközök által nem pallérozzák ki. Mit hozunk ki 
mind ezekből? Azt tudniillik, hogy hasonlókban 
vétkeznek a’ földmivelök is, a’ kik a’ legszebben 
plántált szöleiket, minekelötte azok felnevekedné- 
nek, sok okokbol egészszen elhagyják. Mások ke
rülvén az esztendőnként való költséget, és az első 
jövedelmet gondolván legbizonyossabbnak, semmit 
sem költenek, mintha éppen azért kellene sző
lőket tsinálni valakinek, hogy azután a’ fösvény
ség miatt oda hagyja. Nemellyek azt tartják szép
nek, ha inkább nagy, mint jól miveit szőlőket 
bírnak. Esmertem már sokakat, a’ kik elhitették 
magokkal, hogy a’ földet jól is , roszszúl is le
hetne mivelni. De én, valamint minden földről 
úgy kivált a’ szőlőről azt Ítélem, hogy az ter
mékeny nem lehet , ha tsak nagy gondal és érte
lemmel nemmivelik. Mert ez gyenge jószág, erő
iden , érzékeny nagyon a’ sérelemre, melly több
nyire a’ sok munka és termés miatt el fogy, és elvesz, 
ha módot nem tartasz benne, a’ maga termékenysége 
által. Holott ha valamennyire megerősödött, és 
mintegy ifjúi erőt vett, kiállja a’ gondatlanságot. 
Az ujj pedig mig megerősödik, ha tsak mindent 
meg nem adnak néki, a’ mi kívántatik, utolsó so
ványságra jut, és úgy megnyomorodik, hogy az
után semmi költséggel sem lehet helyre hozni. 
Azért nagy gondal kell mint egy megvetni a’ fun- 
damentomokat, és mint a’ kisdedeknek tagaikat, 
a’ rakás első napjától fogva kell formálni, mel- 
lyet ha nem tselekszünk, minden költség haszon
talan lészen, sem az elmulasztott kelletekorán va
ló akármelly dolgot is , nem lehet viszsza hoz
ni. Tapasztalásom után hidgy nékem Silvinus!
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hogy a’ jól plántált, jó fajtu, és jól miveit szó
ló , minden időben nagy usorával fizetett viszsza. 
És ezt nem tsak okokkal, hanem példával is 
megmutatja nekünk ugyan az a’ Graecinus abban 
a’ Könyvében, mellyet a’ szőlőkről ir t , midőn azt 
állítja, hogy sokszor hallotta az Attyától, hogy 
égy Paridius uevü Veterei embernek az ö szom
szédjának két Leányai voltak , és egy szőlőkkel 
berakott darab földje, mellynek harmad részét 
a’ nagyobbik Leánya Férjhez menvén, annak ad
ta jeg yb e, még is mindazáltal ugyan annyi gyü- 
möltsöket vett bé, ugyan azon szőlőnek két ré
széből. Azutánn a’ kissebbik Leányát is Férjhez 
adta, a’ megmaradt szőlőnek a’ felével, és még 
e’ sem vont le semmit a’ régi jövedelemből. 
Mellyből mit hoz ki ? azt tudniillik, hogy azu
tánn jobban míveltetett a’ szőlőnek az a’ harmad 
része, mint az előtt öszveséggel.

i y .  A ' szóld veszszöt le kell fektetni a gödör
be , és a fenekéről viszsza görbítve úgy kell 
a nádhoz egyenessen alkalm aztatni.

Mi is hát Publius Silvinus! jó kedvel rak
junk szőlőket, és még nagyobb szorgalmatosság- 
gal miveljük azokat. A ’ szőlő rakásának pedig 
egyedül tsak az a’ legalkalmatossabb módja , mel
lyet a’ fellyebbvaló Könyvben elöl adtunk, *) tud
niillik , hogy a’ kapált földön gödröt ásván , az 
ároknak mint egy a’ közepén kezdve, le kell fek
tetni a’ szőlő veszszöt, és annak oldala mellett 
alolról egyenessen felfelé kell emelni, a’ véko
nyabb végét, és a’ nádhoz alkalmaztatni: mert 
leginkább erre kell vigyázni, hogy a’ gödör ne 
légyen hasonló a’ tekenöhöz , hanem hogy való

—  1 57 —

* )  A’ III Könyv’ 1,5 részében.
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ságos szegletekre menjen, és az oldalai mint egy 
függöleg álljanak. Mert a’ hányát belyheztetett 
és mint egy tekenöbe fekvő szőlő töke, azután 
mikor elbujtatik, ki van téve a’ sebeknek. Mert 
midőn a’ kapás a’ bujtás kerületét jól kiakarja 
terjeszteni , a’ fekvő tökét többnyire megsérti, 
és néha el vágja. E l ne felejtsük tehát, hogy a’ 
gödörnek alsó földjétől fogva, egyenessen al
kalmaztassuk a’ támaszhoz a’ venyikét, és úgy 
vezessük fel. A ’ többi osztán úgy megy, mint a’ 
közelebbi Könyvben elöladtuk. Annakutánna két 
bimbót hagyván k i , a’ földet egyengessükel. 
Továbbá a’ sorok közé furkós-veszszöt rakván, 
gyakori kapállással a’ feltört földet puhítlsuk- 
m eg, és tegyük porrá. Mert igy a’ furkós-és gyö- 
keres-veszszök és a’ több magvenyikék is , a’ mel- 
lyeket leraktunk, megerednek, ha a’ gyenge és 
lágy föld közé nem tsúszván semmi gazok , ned
vességet szolgáltat a’ töveknek, sem a’ kemény
sége a’ még ujj plántákat, mint valamelly szo
ros kötéllel, öszve nem szoritja.

V . A ' rakástól f o g v a , minden holnapban 
meg kell kapálni a ' szólót, és vigyázni kell, 
hogy gazok' ne nöjjenek közte.

A ’ földnek, kapatsokkal való megforgatá- 
sának számát pedig, hogy megvalljam az igazat, 
nem lehet meg határozni, holott, mennél gyak- 
rabb annál hasznossabbnak látszik a’ kapállás. 
De mivel a’ költség módot és rendet kíván, leg
többeknek elégnek látszott, Martius első napjá
tól fogva Octoberig, minden harminczadik nap
ba az ujj szőlőket megkapálni, és minden füve
ket, kivált a’ gazokat kiszaggatni, mellyeket ha 
kézzel ki nem ráznak, és fellyiil nem vetnek,
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akármi kevéssé legyenek is  elborítva, megeleve
nednek , és a’ szölötönek magveszszeit úgy ösz- 
ve-égetik, hogy meggörtsösödnek és elszáradnak.

V I. A ' Ju rkós és gyökeres veszszöket meg kell 
jattyazrii.

Azokat továbbá, akár furkós , akár gyöke
res veszszöképpen tettük le , legjobb mindjárt 
eleinte úgy formálni, hogy azokról a’ gyakori 
megfattyazás által a ’ feleslegvalókat szaggassuk le, 
és meg ne engedjük, hogy egy szálnál többre 
vegye magát az erő és tápláló eledel 5 elöszször 
mindazáltal két jövéseket meg kell hagyni, hogy 
az egyik segíttségül legyen, ha a’ másik letalál., 
na törni. Mikor pedig a’ veszszök meg kemé- 
nyedtenek egy kevéssé: akkor az alábbvalókat 
mind le kell szedni. És hogy azok, a’ mellyek 
meghagyattak, a’ szélveszek által le ne töres
senek, lágy és tág kötővel a’ fal felé igyekezö- 
ket meg kell kötözgetni hogy a’ magok kacsaik
kal , mint valamelly kezekkel a’ támaszokat meg 
markolják. Ha ezt a* munkásnak szűk volta meg 
nem engedi, hogy a’ furkós-veszszön elköves
sük , mellyröl magáról is ait Ítéljük, hogy meg 
kell fattyazni: de bizonyára a' rendszeréntvaló 
tőkéken meg kell tenni $ hogy a’ sok veszszök 
miatt el ne soványodjanak} hanem ha jövendő sza
porító magokról akarunk gondoskodni $ dehogy 
minden veszszöknek szolgáljanak, mellyeknek 
nevekedéseket kell munkálódnunk, hoszszabb 
támaszt kell azok mellé tenni mellyen annyira fel
nyúljanak, hogy a’ következendő esztendő kol- 
látját fellyül múlják, és meglehessen hajtani gyü- 
möltsöknek. A ’ melly mértékre mikor felnőttek, 
a’ tetejeket el kell tördelni, hogy inkább vas
tagodjanak, mint kelletlen hoszszúságokkal vé-

•*— ij>9 —
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Fonyódjának. Azt a’ venyikét mindazáltal, a’ mit 
szárának hagyunk meg, áléiról kezdve, negyed
fél lábnyira meglevelezzük, és azon üresség közt 
kinőtt minden unokáit, gyakorta leszaggassuk. 
A ’ mit osztán ezen fellyül hajtott, ahoz nem kell 
nyúlni. Mert illőbb a’ következő öszszel késsel 
metélni le a’ felső részét, mint nyári időbe meg- 
fattyazni ,‘ mivel azon a’ helyen a’ honnan lesze
ded az unokákat, mindjárt másikat ereszt, melly 
kijővén, sémmi szem se marad a’ tő szárán, 
melly a’ következendő esztendőbe gyümöltsel haj
tson ki.

F II. Akkor van ideje a' m egfattyazásnr h , 
mikor a' veszszöket ujjal lehet letördelni.

Minden fattyazásnak pedig az a’ jó ideje, 
mikor a’ veszszök olly gyengék, hogy az uj jaknak 
tsekély illetésekkel is le lehet azokat törni. Mert ha 
jobban megkeményednek, vagy nagyobb erővel 
kell letördelni, vagy metszökéssel kell lemetélni, 
mellyet mindeniket kerülni kell. Az elsőt azért, 
mert az anyát megszakasztja, ha letörni igyeke
zel 5 a’ másodikat, mert azt megsebesítti, melly 
a’ zöld , és mégéretlen tövön ártalmas, mivel nem 
tsak ott lesz sebje, a’ hol a’ kés éle nyomot ha
gyott , hanem a’ késsel szorossan okozott seb, a’ 
nyári nagy melegekben bellyebb szárad, úgy hogy 
nem kis részét az anya testének megöli. És ezen 
az okon, ha a’ már kemény veszszökhöz kénte- 
len az ember késsel nyúlni, azokat egy kevéssé 
killyebb kell az anyától elmetszeni, és azonn 
mint egy torsokat hagyni, mellyek a’ meleget 

' kiálhassák , ott a’ hol a’ veszszök kinőnek az ol
dalból ; mert tovább nem megy a’ melegség mér
ge. A ’ furkós-veszszöre nézve, éppen úgy vagyon 
a’ dolog a’ megfattyazásban, és így kell hosz-

sz á-
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szára kiereszteni a’ veszszöt ha azzal esztendős gya
nánt akarunk élni, mellyet én sokszor tseleked- 
tem. De ha igen is feltett czélunk elmetszeni, 
hog'y két esztendőssel éljünk inkább, mikor már 
egy veszszöre vetted, és az is fellyebb ment egy 
láb hoszszaságnál, le kell tördelni a’ tetejét, hogy 
nyakba erősödjék inkább és vastagodjék. És ez 
az elrakott magveszszöknek első mivelése.

y i í l .  Öszszel a szőlőt ki kell kapálni.

A ’ következendő idő osztán (mint Celsus és 
Atticus emlékezetben hagyták, kiket a’ mezei mun
kában a’ mi időnk nagyon betsült) nagyobb gon
dot kiván. Mert 1^-dik October után, mig a’ hi
degek békövetkeznéne/i, a’ szőlőt ki kell kapál
ni , a’ melly munka az eltakart nyári gyökerets- 
kéket -felfedezi, és azokat az okos földinivelö 
késsel lemetéli. Mert ha megengedi erősödni, 
az alsók elfogyatkoznak, mellyböl a’ lesz, hogy 
a’ töke a’ földnek felsőrészén vér gyökeret, mel- 
lyek mind a’ hidegtől bántatnak, mind a’ meleg 
miatt szerfelett hevülnek, és az anyát iszonyú
képpen epesztik kánikula kezdetekor. Azért Valami 
tsak másfél lábnyi helyen nőtt, mind azt, mikor 
kikapálod, le kell metélni. De ennek a’ leme- 
télésnek nem az a’ módja , a’ mi a’ metszés
nek , melly a’ szőlőnek felső részén megyen vég
hez. Mert éppen nem kell a’ sebet megsimittani, 
és magára az anyára nem kell a’ kést vet
ni. Mert ha a’ torsok mellett metszed el a’ 
gyökeret, vagy többek lesznek a’ sebből, vagy 
a’ téli v íz  , melly a’ ki kapálás kupáiba az essök- 
böl megáll, a’ fagyok által ujj sebeket e jt, és a* 
székjára megy, melly hogy meg ne essen , mint
egy egy újnyi formán kell eltávozni a’ héjjától, 

Luc. Jun, M ód, Columel. I. Dar. 11
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’s Így kell elmettszeni a’ gyökereket, mellyek 
ig'y szedetvén le, többé ki nem sarjaznak , ’s a’ 
több sérelemtől a’ tökét meg'mentik. Vége lévén 
ennek a’ dolognak, ha a’ tél tsendes abban a’ tar
tományban, nyitva kell a’ szőlőt hagyni $ ha pe
dig annak keményebb volta azt tselekedni nem 
engedi, 13-dik December előtt, az említett ku
pákat be kell teritteni. Ha pedig azok a’ Tarto
mányok az erős hidegről gyanúsok, vagy vala
mi kevés trágyát, vagy ha könnyebben kapha
tó, galamb ganéjt, vagy erre a’ végre elkészí
tett régi vizelletböl hat hat meszszelyt, önts a’ 
gyökerekre, minekelöttea’ szőlőt befedeznéd. De 
minden esztendőben ki kell kapálni az első öt 
esztendő alatt, míg a’ töke meg-erösödik; mikor 
pedig a’ töke felnevekedett, mint egy harmadik 
esztendőben, félbe kell hagyni ezt a’ munkát. Mert 
igy kevésbé is sértetnek meg a’ késsel a’ szőlő 
tőkék szárai, ésa’ héjjok is megvéníílvén a’ gyö- 
keretskék is , nem nőnek olly hamar ki.

I X .  A ’ kikapált szőlőt hogy kell megmet
sz eni ?

A ’ kikapálást osztán követi az ollyan mett- 
szés, hogy a’ régi íróknak törvénye szerént, 
a’ szölötö egyVeszszöre szorittassék, és a’ föld fe
lett két bimbók hagyattatván , úgy mettszessék el. 
Ennek a’ metszésnek nem kell ízen esni, hogy a 
szem ne szenyvedjen , hanem mint egy a’ közé
pen a’ két bötyök közt, és háránték, ne hogy 
keresztbe egyenessen lévén a’ seb, a’ reá eső égi 
vizet, megtartsa. De nem is arról az oldalról a 
merről van a’ bimbó, hanem az által ellenbe 
valóról , hogy a’ földre könyvezzen inkább , mint 
a’ bimbóra. Mert a’ lefolyó nedvesség a’ szemet 
megvakitja, és nem engedi hogy kihajtson.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



X . M ellyik legjobb ideje a metszésnek.

A ’ metszésnek pedig1 két ideje van: de a’ 
mint Mago állítja , jobb a’ tavaszi, minekelötte 
a’ veszszö kizöldülne. Mértékkor tele lévén ned
vességgel, könnyen, simán, és egyformán felve
szi a’ sebet, és a’ metsző késnek nem áll ellent. 
Otet követték Celsus és Atticus is. Mi úgy lát
juk, hogy se szoros mettszéssel nem kell tartóz
tatni a’ plánta veszszöket, hanem ha igen erőtle
nek , sem pedig tavaszszal is nem kell megmetsze
ni. Hanem az első esztendőben mikor rakták , min
den holnapban míg virítanak gyakori kapálá
sokkal j levelezésekkel kell rajtok segíteni, hogy 
erőt vegyenek, és nem többnek, hanem tsak egy 
szál veszszönek szolgáljanak, mellyet midőn fel
neveltek , öszszel, vagy tavaszszal ha inkább tet
szik , meg kell azokat metszeni, és az unokák
tól mellyeket a’ levelező a’ felső részen hagyott, 
meg kell szabadítani, és ekképpen a’ kollátrafel 
kell tenni , az én ítéletem szerént. Mert az a’ si
ma , egyenes, és sebnélkül való töke, a’ melly az 
első esztendei jövésröl a’ kollátra felemelkedett, 
a’ melly mindazonáltal kevés földmivelöknél és 
ritkán történik meg. Azért is a' fellyebb említett 
írók úgy tartották, hogy a’ tökének első hajtá
sát le kell vágni. De tavaszszal se jobb a’ met
szés minden Tartományokban, a’ hol pedig ve- 
röfényes helyek vágynak, és gyenge telek, leg
jobb és legtermészetíbb az őszi, a’ mikor mint 
valamelly Isteni és örökkévaló törvény szerént, 
a’ gyümöltsöt^ a’ levelekkel eggyütt leteszik a’ 
tőkék.

— l«3 —
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X I. Hogy kell a  Jitrkós veszszöt meg met
szeni ?

t
Ú gy ítélem, hogy ezt kell tselekedni, akár 

gyökeres, akár furkós-veszszöt raktál. Mert azt 
a’ régi vélekedést a' szokás kárhoztatta, hogy 
nem kellene az esztendős furkós-veszszökhöz kés
sel nyúlni, mivel félnek az éleitől. Mellytöl Vir- 
gilius *) és Saserna, ’s a’ Stólók és Cátók is hí
jába tartottak; a’ kik nem tsak abban hibáztak, 
hogy az első esztendős magveszszöknek gyökér
rojtjaihoz nem is nyúltak , hanem abban is , hogy 
második esztendőbenis, mikor már a’ gyökeres- 
veszszöt meg kellett metszeni, annak az egész fel
ső részét föld szint metszették el, éppen az íz 
mellett, hogy agyból sarjazna ki. Minket pedig 
a* mesterségek tanítója a’ tapasztalás arra taní
tott, hogy az első esztendős furkós - veszszöknek 
nevekedéseket formálja, ’s azt sem engedi, hogy 
a’ feleslegvaló lombokkal bujálkadó töke , elva
duljon; és hogy nem is kell annyira, tartóztat
ni mint a’ mennyire tanátsolták a’ régiek, hogy 
az egész felső részét elvágjuk. Mert ez ugyan 
igen ellenkező dolog. Elsőben azért, mert mi
kor föld szint elmetszed, a’ mag veszszök (mint 
valami szenyvedhetetlen sebbel illettetvén) több
nyire elvesznek, és némellyek, a’ mellyek erő
vel is életben megmaradtak, terméketlen vesz- 
szöket hoznak: ha ugyan azok, a’ mellyek a’ ke
mény agyból hajtanak ki, mindenek vallások sze
rént fattyú veszszök lévén , gyakran szűkölköd
nek gyümölts nélkül. A ’ közép útat kell tehát 
követni, hogy se ne föld szint messük el a’ fur
kós-veszszöt , se pedig hoszszú \eszszöre ne iz-

Georg. 2: 362.369.
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gassuk, hanem megjegyezvén a’ fellyehhi esz
tendő metszés sarkát, a’ régi venyike öszve ra
gadásán fellyiil, egy vagy két bimbót hagyjunk, 
a’ mellyböl kizöldüljön.

X II . H ogy kell a szőlőt megkarózni, és a
hollát fá ró l.

A ’ metszést követi a’ szőlő megkarózásának 
gondja. Hanem ez az esztendő még nem kiván 
nagy karót vagy támaszt. Mert már megjegyzet- 
tem , hogy a’ gyenge szőlő töke, inkább szereti 
a’ kitsiny támaszt, mint a’ felette nagy karót. Azért 
is vagy száraz nádat (hogy az ujjak meg ne ered
jenek) állíttsunk a’ szőlő mellé, kettőt kettőt egy 
egy tőhöz, vagy ha a’ tartomány állapotja enge
di a’ régi dárdákat rakjuk le, mellyekre kereszt
be rudak foglaltatnak a’ sornak alsó részéig, a’ 
melly járom nemét kollátolásnak hivják a’ föld- 
mivelök. Nagyon sokat használ ez, mert a’ gör- 
hitesen alól tsuszván a’ szölötö egy kevéssé , a’ 
veszszö mindjárt m egfogja, és inkább kereszt

be terjeszti ki magát, mint fel felé, és a’ szele
ket könnyebben kiállja, a’ kolláthoz támaszkod
ván. És ezt a’ jármot, négy láb közre kell fel* 
emelni, míg a’ szőlő megerősödik.

X III. M iképpen kell a' szőlőt megkötözni.

A ’ megkarózást követi osztán a’ kötöző. 
Ennek az a’ kötelessége, hogy a’ kollátra húzza 
fel az egyenes szőlő veszszöt, a’ melly akar a' 
karó mellé van helyheztetve, mint némelly írók
nak tetszett, arra vigyázzon a’ ki köti, hogy a’ 
veszszö megkötésében ne kövesse a’ karó állását 
ha talám az görbe volna, mert e’ görbévé te
szi a’ tökét; akar (a’ mint Atticusnak és némellv
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földmivelőknek jónak látszott) a’ tő és karó kö_ 
2ött üresség- hagyatott (mellybe én is meg egy- 
g-yezek) egyenes nádat kell a’ tó mellé helyhez., 
tetni, és több tartalékok által a’ kollátra vezetni. 
Sok függ attól is, mitsodás legyen a’ kötőlék ne
me , mellyel a’ plánta veszszök megköttetnek: 
mert míg ujj a’ szőlő , mennél puhábbal kell köt
ni : mivel ha fűz, vagy szilfa veszszökkel kötö
zöl , a’ közte nevekedö veszsző, magát elmetszi. 
Legjobb hát a’ jeneszter , vagy a’ tóba aratott 
tsuhu, vagy sás. Nem legroszszabbak mindazál- 
tal erre a’ végre , az árnyékon szárasztott nád 
Levelek-is.

X I V . A ' furkós veszsz'ökneh kotlátot kell tsi- 
nálni, és mennyire kell a rostélyt f e l 
emelni.

De hasonló gondot kell tartani a’ furkós- 
reszszökre is, hogy egy vagy két bimbókra met
szetvén meg, öszszel vagy Tavaszszal míg kihaj
tanának , kollátra vétessenek. Ezeknek a’ mint 
mondottam közelebb kell- a’ földhöz hagyni 
a kollát fát, mint a’ rend szeréntvaló tőkék
nek. Mert nem kell annak egy lábnál fellyebb 
érn i, hogy igy a’ még gyenge szőlő veszszök 
a’ magok kattsaikkal megkapaszkodjanak, hogy 
a’ széltől ki ne döntéssenek. Azután a’ kapás 
következik, ki & két águkkal egyformán és 
apróra a’ földet forgassa meg. Ezt a5 lapos ka- 
pállást mi legjobbnak tartjuk. Mert az, a! mit 
Spanyol Országban téli kapállásnak hívnak , mi
dőn a’ föld a’ tőkékről levonatik, és a’ sorok 
közepíre forgattatik, feleslegvalónak láttszik mi 
előttünk; mivel már megelőzte azt az őszi kinyi
tás, melly mind a’ felső gyökereket kitakarta, 
mind az alsókhoz is lement, és a’ téli essöket ál-
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tál botsátotta. A ' kapálás számának pedig, vagy 
ugyan annak kell lenni, melly az első esztendő
ben , vagy eggyel kevesebbnek. Mert valóba a’ 
földet gyakran meg kell forgatni, míg azt a’ 
szőlő-tőkék a’ magok nevekedésekkel beborítják, 
és meg ne engedjék felnőni a’ gazokat. A ’ fat
tyazásnak ugyan az a' módja ebben az esztendő
ben , sl melly az elsőben 5 mert régulázni kell 
még mint egy a’ plántáknak gyermekségét, és 
nem többre , hanem tsak egy veszszöre kell hagy
ni. Annyival is inkább, hogy az ö gyenge ideje 
nem engedi, gyümöltsel is, és veszszövel is meg
terhelni,

X.V. Hogy kell az újj szólót megjárni? e's 
szaporátokat tsinálni ?

De mikor az esztendős és hat holnapos el
érte a’ szüretet: leszedvén a’ gyümöltsöt, mind
járt meg kell járni, és a’ tartalék furkós-veszszö- 
ket, aJ mellyek erre a’ haszonra voltak letétetve, 
el kell rakogatni, vagy ha ezek nintsenek , a’ 
Tendes tökéből a’ másik karóra kell a’ bújtást 
által vonni. Mert igen hasznos még ujj plántá- 
lással minden gyámolt megruházni , és nem ak
kor pótolni ki a’ szőlőt, mikor gyümöltsöt kell 
venni. A ’ Bújtás az, mikor sl földön fellyül >, a’ 
gyámol mellett a’ szőlő veszszöt meghajtják, és 
mély verembe elbújtatván, onnan által viszik az 
üres karóra, a’ mikor a’ hajtásból igen nagy 
veszszöt hoz, melly azonnal a’ maga karójához 
alkalmaztatván , kollátra feleresztik. Annakutánna 
a’ következendő esztendőben, a’ felső részét bé- 
metszik egész a székjáig, hogy a’ bujtott vesz- 
szö az anyának minden erejét magába ne szívja, 
és hogy lassanként tanuljon meg a’ maga gyö
kereiről tápláltatok Két esztendős korában ősz-
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tán a’ hajtás mellett, melly az árkusból meghagya- 
tott elvágják , és azt a’ mit az anyától ujjonnan el
metszenek, mindjárt mélyen körül ássák, és göd- 
rötskét készítvén alatt a’ földben elvágják, és 
bétemetik, hogy a’ gyökerei lefelé menjenek és 
hogy közel gondatlanul vágatván el a’ föld felett 
ki ne hajtson. Nints pedig alkalmatossabb idő 
az illyen bujtásnak elmetszésére, mint 13-dik  
Octobertöl fogva 13-dik Novemberig, hogy a’ 
téli holnapokban, a’ maga gyökereit megerősít- 
tse$ mert ha ezt tavaszszal tselekeszszük, mikor 
a’ veszszök bimbózni kezdenek, az anya tápláló 
eledelétől hirtelen fosztatván meg, el lankad.

X F I .  Alikor kell a gyökeres veszszöt által 
v in n i?

Éppen xigy vagyon a’ dolog a’ furkós-vesz- 
szö másuvá való által vitelével is : mert a’ máso
dik őszön, ha az idő és hely minémüségc megenge- 
dik,October 1^-ik napja után kivétetvén legjobb 
elültetni: ha pedig a’ földnek vagy az időnek vala- 
mellymostohasága ellent áll, a’ következendő ta
vaszra kell annak ültetését halasztani, nem is kell 
tovább hagyni a’ szőlőkbe , hogy a’ föld erejét ki ne 
húzza , és a’ rendes magveszszőket ne bántsa, mel- 
lyek mennél hamarább megszabadultak a’ gyöke
res veszszök társaságától: annál könnyebben meg 
erednek, de a’ szőlő-oskolában meg lehet a’ há
rom sőt négy esztendős elvágott, vagy szoros
ban megmetszett tövet is őrizni: mivel a’ szüret
re nints tekintet. Mikor az ültetett szőlő a’ har- 
minczadik holnapot meghaladta, azaz a’ harma
dik őszön, mindjárt vastagabb támaszokkal kell 
megkarózni, azt pedig nem kény szerént vagy vak- 
tába kell tselekedni. Mert akar a’ torsokhoz kö
zel üssék le a’ karót, de egy lábnyira kell azt 
ejteni, hogy vagy ne nyomja, vagy meg ne sér-
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tse a' gyökeret, és hogy a’ kapás minden rész
ről körül kapálhassa a’ plántákat, és azt a’ ha
tót úgy kell letenni, hogy a’ hidegeknek és észa
ki szeleknek eröszaktételét elvehesse , és a’ szőlő 
tövet oltalmazza ; akar a’ sorok közepére helyhez- 
tessék, vagy úgy kell leásni, vagy lyukasztóval 
a’ földet megfúrván jó mélyre kell leverni ,hogy  
mind a’ kollátot mind a’ gyümöltsöt annál kön
nyebben elbírhassa, mert mennél közelebb állft- 
tatik a’ hasogatott karó a’ törsökhöz, ha gyen
gén ütik is le, annál állandóbb, mert hozzá ér
vén a’ törsökhöz vagy tökéhez, egymást tartják, 
és egymástól tartatnak. Azutánn a’ támaszokhoz 
erössebb kollátokat kell kötözni, és azok vagy  
fűzfa rudakbol, vagy több nád tsomótskákbol 
fonattattak öszve , hogy merőn áljának , és a’ gyü- 
möltsök terhétől le ne hajoljanak, mert már két 
szál veszszöt mindenik plántán meg kell hagyni, 
ha tsak valamellyik tőnek kartsúsága szorossabb 
metszést nem talál kívánni, mellyen egy veszszöt, 
azt is pedig kevés szemre kell hagyni.

X V I I .  H ogy kell N ádból kollátot t$inálni ?

A ’ rudak erössebbé teszik a’ kollátot és kön
nyebbé js. A ’ nádak több munkával eggyesíttet- 
nek, mivel több helyeken foglaltatnak egyb e, 
és azokat a’ hegyeikkel öszve fordítva kell meg 
kötözni, hogy az egész kollárnak egyenlő vastag
sága legyen, mert ha a’ hegyeik vágynak eggyütt, 
az a’ része erötelen lévén , ha nyomja a’ tereli, 
a’ már megérett gyümöltsöt leejti, es a’ kutyák
nak ’s vadaknak prédára kiteszi. De mikor a’ kol- 
lát, több nádtsomókból hegyeikkel öszve fordít
va vagyon elrendelve, közel öt esztendeig el
tart. Mert nints is más módja a’ metszésnek , vagy 
egyébb növelésnek, mint az első kétesztendöbeli.
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mert az őszi kikapálást is szorgalmatossan meg'* 
kell tenni, úgy az üres karók mellé ig plántákat 
kell alkalmaztatni : mert ezt a’ munkát el nem kell 
mulatni soha, sőt minden esztendőben meg kell 
ujjitani, mivel azok, a’ mellyeket plántálunk hal
hatatlanok nem lehetnek, mindazonáltal azoknak 
örökösitésére úgy viselünk gondot, hogy a’ ki
halt magveszszök helyébe, ujjakat állítunk, és az 
egész nemet vesztére menni nem engedjük , több 
esztendei gondatlanság által. Sőt gyakori kapá
lást is kell adni nékiek, noha el lehet eggyel 
hagyni az előbbi esztendei mívelésböl. A ’ meg- 
fattyazást is gyakorta elő kell venni, mert nem 
elég egyszer vagy kétszer egész nyáron a’ feles
legvaló lombokat leszedni a’ tökéről. Kivált pe
dig azokat mind le kell szaggatni, mellyek alól 
a’ töke fején nőttek. Ú g y , ha a’ kollát alatt egy 
egy bimbó két veszszö szálat hajtott, ha szinte 
sok gyümöltsöt mutatnak is, le kell azokról szag
gatni minden veszszöt, hogy a’ többek annál ví- 
gabban felemelkedjenek és gyümöltseiket annál 
jobban megneveljék. A ’ negyvenedik vagy negy
venegyedik holnap múlva, vége lévén a’ szüret
nek , úgy kell a’ metszést megejteni, hogy több 
veszszöket eresztvén fel, a’ töke tsillag formára 
osztassák el. De a’ metsző kötelessége, hogy a’ 
tökét a’ kollát körül egy láb formán tartóztassa, 
hogy a’ fejéből hozattassék elő, a’ mi gyenge a’ 
karjai által, és a’ meghajtott kolláton botsáttas- 
sék alá, árra a' mértékre, hogy a’ földhöz ne 
érhessen. De mértéket kell tartania’ tökének ere
jéhez képest, hogy több veszszök ne hagyattas- 
sanak, mint a’ mennyinek a’ szölötö megfelelhet, 
az említett idő pedig, a’ kövér földön és tökén, 
mint egy három szálat kiván , ritkán négyet, mel- 
lyet a’ kötőnek annyi részekre kell osztani, mert 
semmit sem tesz a’ kollátot tsillagra lenyomni és
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széllyel vonni, hanem ha a veszszök is a’ kollát- 
hoz szoríttatnak, a’ melly formát mindazáltal, 
nem minden mívesek hagytak helybe, mert sokan 
az eggyügyü rendel megelégedtek. De tartóssabb 
az a’ szőlő, mind a’ szőlő veszszök, minda’ gyü- 
mölts terhének hordozására , melly mind két rész
ről a’ kolláthoz kötve, egyenlő nyomással, mint 
valamelly vas matskákkal tartattatik. azomban, 
több karokon is széleszti el a’ veszszöket, és kön
nyebben kiterjeszti azokat minden felöl tartózkod
ván , mint a’ melly egygyügyü kollátolással sok 
szőlő veszszökkel lévén megterhelve, támasztatik 
meg1. Mindazáltal egy kolláttal megelégedhetik , 
ha vagy nemigen szélessen terjed ki a’ töke,vagy  
nem igen sok gyümölts van rajta, és nem zava
ros , nem is szeles ég alatt van. mert a’ hol nagy 
ereje jár az essöknek és szeleknek, a’ hol gyako
ri vizekkel megeröteleníttetik a’ szölötö, a’ hol 
meredek dombokon mint egy függvén, sok gyá- 
molokat kíván: ott mint egy négyszegletű sereg
gel , körül kell erősíteni. A ’ meleg és szárazabb 
helyeken ped ig, minden részre ki kell a’ kollá- 
tot ereszteni, hogy a’ kinyúló veszszök minden 
filöl eggyesíttessenek, és öszve sürüdvén bolt 
hajtás formán, a’ szomjuzó földet bé árnyékoz- 
zák. Ellenben a’ hideg és zúzos vidékeken együ
gyű sorokat kell isinálni; mert így mind a’ föld 
könnyebben megmelegszik, mind a’ gyümölts is . 
abban megfözödik, és egésségessebb szellője lesz$ 
a’ kapások is szabadabban és alkalmatossabban 
forgatják a’ két ágúkat, és jobban által látják az 
őrzök a’ gyümöltsöt, és könnyebben szedik a’ szü- 
retelök.
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X V III . Miképpen kell a szólókét pásztákra
felosztani ?

De midőn a’ szőlőket tetszik elrendelni , min
den vágókba száz tövek utakkal külömböztesse- 
nek meg; vagy (a’ mint némellyeknek tetszik) min
den fél holdakra osztassék el. A ’ melly megkü- 
lömböztetés azon kívül a’ hasznon kívül , hogy 
több napfényt és szellőt nyújt a’ tőkéknek, a’ gaz
dának szemeit és jelenlétét is, a’ melly dolog igen 
liasznos a’ földekre nézve, könnyebben felveszi 
és bizonyos betset ád, a’ ^munkának elökérésé- 
hen. mert meg nem tsalódhatunk, ha a’ holdak 
egy forma távolyságokra osztatnak fel. Sőt ma
g a  a’ pásztáknak elintézése mennél kissebb mó
dokkal van öszve szorítva, a’ fáradtságot mint egy 
kevesiti, és egyszer’smind azokat, a’ kik a’ mun
kában fáradoznak, a’ siettségre hívja, mert a’ 
jelenlévő dolognak nagysága, mint egy elvészi 
az embernek kedvét. A ’ sem tsekély dolog , mi
kor tudjuk a’ szőlő mindenik részének erejét és 
termését, hogy megítélhessük, mellyiket kell 
jobban vagy kevésbé mivelni. A ’ szüretelöknek 
is ezek az ösvények , és a’ kollátot ’s támaszokat 
foldozóknak, alkalmatos térségeket adnak , mel* 
lyen vagy a’ gyümölts vagy a’ támaszok kihordat- 
tassanak.

X I X . A ' kotlát helyheztetéséról, és mennyi
re kell azt a' fö ld tő l fe le m e ln i?

A’ kollát helyheztetéséről, mennyire kelljen 
tudniillik azt a’ földtől felemelni, ennyit mondani 
elégséges: hogy a’ legalatsonyabb négy láb , a’ 
legmagossabb hét, meílyet mindazonáltal az ujj 
jdántálásokban el kell távoztatni. mert az első el-
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rendelésének nem ennek kell lenni a szőlőnek , 
hanem sok esztendők múlva kell a’ tökét erre a* 
magosságra felvinni. Egyébaránt mennél nedves- 
sebb a’ föld és ég1, és tsendessebbek a’ szelek: 
annál fellyebb kell emelni a’ kollátot, mivel a' 
tőkék elevensége megengedi hogy magossabban 
nyúljanak fel, és a’ földtől meszszebb álló gyü- 
mölts is , kevésbé rothad el 5 és ezen az egy mó
don fújják meg a’ szelek, mellyek a’ ködöt és dög- 
leletes harmatot hirtelen félsz árasztják , és sokat 
tesznek az elvirágzásra is , és a’ bornak jóságára. 
Ismét a’ sovány föld , az oldalas, és melegtől égő, 
Vagy a’ melly az igen nagy szélvészeknek ki Va
gyon tétetve , alatsonyabb kollátot kíván. De ha 
mindenek kívánságunk szerént mennek, illendő a3 
töke magassága, ha öt láb: nintsen mindazonál
tal ssmmi kéttség abban, hogy a’ tőkék annyi
val jobb izü mustot adnak, mennél magossabb 
kotlátokra emelkednek fel.

X X .  A ' szölötövek gondviseléséről ésJelköté- 
sek módjáról.

A ’ megkarózott és kollátolt szőlőt , követi a 
kötöző gondja, a kinek legfőbb kötelességének 
kell lenni , mint fellyebb mondottam *) hogy a’ szö- 
lötövet minél egyenessebben megőrizze , és a’ karó 
görbeségét ne kövesse , hogy a’ támaszoknak roszsz 
volta a’ szölötövet magához hasonlóvá ne formál
ja. E* nem tsak tekintetére, hanem termékeny
ségre , és erősségre, ’s állandóságra nézve is so
kat tesz a’ tökének. Mert az egyenes tő, magá
hoz hasonló egyenes belet vagy széket visel, mel
lyen mint valamelly egyenes úton , minden kereu- 
gés és akadály nélkül az anya földnek tápláló ele

*) IV. Könyv 13 részében,
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delei könnyebben mennek, és a’ tetejére eljutnak: 
de a’ mellyek görbék és tekeresek, nem egyene
sen folynak fel , a’ bötykök ellent állván, és a’ 
görbeségekkel a’ földi nedvességnek bele mene
telét, mint valamelly darabos utak hátráltatván, 
minekokáért midőn a’ felső karó végire az egye
nes tő már felnyúlladott, kantárral kötik m eg, 
hogy a’ terméstől megnehezedvén le ne süllyed
jen , és meg ne görbüljön, azutánn arról a’ hely
rő l, a’ hol a’ közelebb való kolláthoz van köttet
ve , a’ karok külömbözö részekre rendeltetnek, 
és a’ veszszök felibek tétetvén lefelé görbíttetnek 
a’ kötéssel, azért is , az a’ mi a’ kollátról lefügg, 
gyümöltsel megtelik, és a’ görbítés a’ kötés mel
lett ismét veszszöt hajt ki. Némellyek azt a'részt, 
mellyet mi leszállítunk, a' kollát felibe teszik, 
és sok füzveszszökkel megkötözvén tartóztatják 5 
a’ kiknek tselekedeteket én úgy gondolom, nem 
lehet helybe hagyni. Mert &’ lefüggő szölövesz- 
szöknek sem az essök, sem a’ derek és jégessök 
nem ártanak annyit, mint a’ lekötötteknek, és 
mint egy a’ szeleknek ellenekbe tétetteknek. Mind
azonáltal ugyan azokat a’ veszszöket, minekelöt- 
te a’ gyümöltsök megérnének , még változók és 
savanyúk lévén a5 szőlők, le kell kötni, hogy a’ 
harmatoktól annál kevesebbé rothadhassanak 
m eg, vagy a’ szelektől és vadaktól el ne pusz- 
títtassanak. A ’ nagy útak és ösvények mellett, a’ 
szőlő veszszöket befelé kell hajtani, hogy az ott 
elmenöknek hozzá ütközések által meg ne sér
tessenek. És illyen módon emeltetik kollátra az 
idejében való töke. Mert a’ melly vagy erőtlen, 
vagy rövid, két bimbóra kell elmetszeni, hogy 
annál erössebb veszszöt hozzon, melly azonnaliéi, 
kapaszkodjon a’ kollátra.
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X X L  A z  újj szőlőt miképpen kelljen meg
metszeni ?

Az öt esztendős szőlőt nem másért metszik 
meg1, hanem hogy ki formálódjon, a’ mint fel- 
lyebb tanítottuk, és ide oda ne menjen, hanem 
hogy a’ töke feje egy lábnyi formán legyen alább 
a’ kollátnál, és négy karok által, mellyeket né- 
mellyek szarvaknak neveznek , ugyan annyi részek
re osztassék. Azomban elég lesz ennyi karokat 
minden töveken a’ gyíimölts kedvéért hagyni , míg 
a’ tőkék illendő erejűek. Egynéhány esztendők
kel azután, midőn mintegy Ifjúi kort épnek , men
nyi veszszöket kelljen hagyni bizonytalan. Mert 
a’ hely kövérsége többeket, soványsága keveseb-- 
beket kíván, Jia ugyan a’ bujálkodó szölötö, ha 
tsak gyümölts által meg nem zaboláztatik, rosz- 
szul virágzik e l, és veszszokre , *s lombokra ága
zik ki: az erőtlen ismét ha megterheltetett, meg- 
nyomoríttatik. Azért is a’ kövér földön minden 
karokra lehet két szál veszszöt adni, mindazáltal 
nem kell jobban megterhelni, mint hogy egy tö 
ke nyolcz szál veszszöknek szolgáljon, hanem ha 
a’ felettébbvaló bőség többet fog kívánni, mert 
annak lúgos formája lesz inkább , mint szőlő for
mája, a’ melly ennél több veszszöhkel bövölködik. 
nem is kell megengedni , hogy a’ karok izmossab- 
bak legyenek a' tökénél : hanem valamikor az ol
dalakból azoknak jövéseit meg lehet hagyni, el 
kell metszeni a’ felső veszszeit, hogy a’ kolláton 
kivül ne menjenek, hanem a’ szölötö ujj veszszök- 
kel mindenkor megújjuljon, mellyek ha eléggé 
megnőttek , tétessenek rá a’ kollátra; ha pedig 
valamellyik azok közül vagy eltörött vagy kevés
sé magas és alkalmatos helye volna, a’ honnan 
a’ következendő esztendőben a’ söíöt kellett meg

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



njitani, egy ujnyira nyirettessék e l, mellyet né- 
xnellyek őrzőnek, kés- allyának , mások ismét tar
taléknak hívnak, az az két vagy három bimbóju 
veszszönek , mellyböl midőn gyümölts termő vesz- 
szök jöttek elő, valami fellyül régi kar van, el- 
metszetik, és ebképpen az ujj veszszöböl a’ szőlő- 
tő lusarjadzik. És ezt a’ módját a’ szőlők helyes 
elintézésének örökre meg kell tartani.

X X I I .  M iképpen kelljen a régi szőlőket 
helyre hozni.

Ha pedig másképpen formálva jöttek a’ 
szőlők kezünk alá, és a* sok esztendei gondat
lanság által, fellyebb emelkedtek a’ kollárnál: 
gondolóra kell venni, miilyen hoszszak a’ kemény 
szái'ai, a’ mellyek a fellyebb említett mértéket 
által hágják. Mert ha két láb hoszszak azok, 
vagy kevéssel'többek: még az egész szőlőt kol- 
lát alá lehet venni, ha ugyan a’ karó a’ tökének 
mellette van. Mert ezt a’ töke mellől el kell ven
ni , és középbe a’ két kemény szárak közé egye
nesen le kell ütni. azután a’ keresztbe álló tökét, 
a’ támaszhoz kell vezetni, és ekképpen a’ kollát 
alá venni. De ha a' kemény szárai hoszszabbra 
nyúltak k i , vagy a’ negyedik és ötödik támasz
hoz is elfutottak, nagyobb költséggel lehet hely
re hozni bujtások által. Mivel azok által terjesz
tetvén, a’ mint nékem nagyon tetszik, igen ha
mar kijö. E ’ mindazonáltal, ha régi és kirágott 
a’ torsok* felső szine, nagyobb, ha pedig ép és 
erős, kissebb munkát kíván. Tudniillik téli idő
ben kikapálják, trágyával jól tartják, és szoros
ban megmetszik , és a’ negyedik vagy harmadik 
láb közt a* földtől, a’ legzöldebb részéről a*héj- 
jának, éles metszökés hegyivel megsebesitik. An- 
nakutánna, gyakori kapállásokkal a’ földet meg-

ele-
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elegyítik, hogy meglehessen a’ tökét indítani, és 
leginkább arról a’ részéről, a’ melly megsebe- 
sítletett, veszszöt hozatni. Többnyire pedig a’ 
fakadás a’ sebhelyből jő k i, a’ melly ha hosz- 
szúra nőtt, szál-veszszönek hagyattatik, ha rö- 
videbbre peczeknek,. ha igen kitsinyre fattyunak: 
ez akarmelly, még a' legkissebb rojtbol is lehet. 
Mert mikor az egygyik vagy másik tőnek a’ vesz- 
szeje elöl állott a’ kemény szárából, tsak egyszer 
érésre menjen, a’ következő tavaszszal, ha el 
nem törték, vagy el nem vágták, iszonyú nagy 
veszszöt hajt, melly midőn meg erősödött, és 
mint egy karrá lett, ekkor el lehet a’ keményé
nek felment részét metszeni, és ekképpen a’ több 
részét a' kollátra húzni. Sokan az idő rövidtsé- 
gét nézvén, az illyen szőlőket négy lábon fellyííl 
tsonkitják le , semmit nem félvén az illyen elvá
gástól mivel több töveknek az a’ jó természetek, 
van, hogy a’ seb hely mellett ujj ágokkal kisar- 
jazzanak. De ez a’ mód ugyan minékiink éppen 
nem tettszik. ha ugyan a' nagyobb seb, ha tsak 
erős veszszö nem volt rajta, mellyel beheged
hessen, a’ nap melegétől elszárad, majd azután 
a’ harmatoktól és essöktöl megrothad. Mindazál- 
tal, ha tsak ugyan a’ szőlőt meg kell tsonkítani , 
elöszször ki kell azt kapálni, azután egy kevéssé 
a’ földön alól kell elmetszeni, hogy földet vetvén 
reá, a’ nap erejét elhárittsa, és a’ gyökerekről 
ujj jövéseket, és ágokat botsásson k i, mellyek 
vagy a’ magok támaszaikkal párasodhassanak, 
vagy a’ mellyek ott közel magánosán vágynak, 
azokat hajtásokkal felruházhassák. Ezeknek pe
dig akkor kell úgy lenni, ha a szőlő tövek a’ 
földben mélyen állnak , és nem fent terültek el a’ 
gyökerei, és ha azok jó fajtuak lesznek. Mert 
másként hijába tétetik a' munka; mivel az elfa
jultak ha meg ujjittatnak is, régi természeteket 

Luc. Jun. Mód. Cokiméi. l.Dar, íz
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megtartják, a’ mellyek pedig a’ föld felső ré
széhez alig ragadnak, azok elvesznek , minekelöt- 
te meg éllednének. Az eggyik szőlőt hát inkább 
termékeny oltóágakkal kell beoltani, a’ másikat 
gyökerestől kiszaggatni, és ujjonnan beültetni 
ha egyszer a’ föld jósága javasolja. De ha ennek 
hibája miatt vénült meg: úgy Ítéljük, hogy ép
pen nem kell megujjítani. A ’ helynek hibái to
vábbá, mellyek a’ szőlőket szinte romlásra jut
tatják ezek 5 a’ soványság és meddőség, a sós 
vagy keserű föld, a’ posványság, a’ meredek és 
magas fekvés, az árnyékos és napnak háttal ál
lás , a’ fövényes völgyek , a’ fövenyes tófus i s , és 
sl homok nélkül való , kelletinél szükölködőbb , 
ném külömben a’ termőföld nélkül való, és tsu- 
pa követs, és ha még van ehez hasonló tulajdon
ság , melly a’ szőlő tövet nem táplálja. Többire, 
ha ezektől üres , és az ezekhez hasonló alkalmat
lanságoktól: úgy, meg lehet a’ szőlőt ollyanmó
don ujjítani, a’ mint a’ közelebbvaló Könyvben 
tanítottuk* Azok a* roszsz fájtú szőlők ismét, a’ 
mellyek noha erejekben vágynak , de a’ meddő
ség miatt nem hoznak gyümöltsöt, a’ mint mon
dottuk, beoltással jobbittatnak m eg, a'mellyröl 
a’ maga helyén szollani fogunk , midőn arra az 
értekezésre eljutándunk.

X X I I I .  M iképpen metszettessenek azok meg?

M ost, mivel úgy látszik , hogy a’ szőlők 
metszéséről keveset szollöttunk: ezt az igen na
gyon szükséges részét a’ feltett munkának, szor- 
galmatosabban adjuk elő. A ’ metszést tehát, ha 
abban a’ Tartományban , a’ mellyhen lakunk az 
idő szelíd és mérsékelt volta megengedi, úgy 
Ítéljük, hogy szüret után, 15-dik October tá
ján kell elkezdeni: úgy mindazonáltal ha az éjj«
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nápegyenlöségi essők már elmúltak, és a’ szőlő 
Veszszök illendőképpen megégtek. Mert a’ szá
razság későbbé teszi a’ metszést. Ha pedig az idő 
hideg és zúzos állapotja a’ tél erős voltát hirde
t i, 13-dik Febíuariusra hagyjuk annak gondját* 
De ezzel akkor kell igy tselekedni , ha tsak ke- 
vés a’ birtok mennyisége. Mert mikor a’ szőlő 
nagysága nem engedi meg az idő választást, 
akármellyik legerössebb íészét is & szőlőnek hi
degekbe , a’ legsoványabbat tavaszszal vagy ösz- 
szel, sőt télbe is a’ déli résznek ellenébe lévő tő
kéket , az északiaknak tavaszszal és öszszel meg
lehet metszeni. Nints arról kéttség hogy az effé
le tserjéknek az a’ természetek, hogy mennél 
idejébben megnyíretnek annál' több VesZszöket 
hoznak, mennél későbben annál több gyíimöl- 
tsöket.

X X I P '.  Miket kell á  jó vinczellernek, a rríát 
m egállapított szólóben kerülni, vagy kö* 
vetni ?

Ákártnikör fog anhakokáért a’ vinczeiléf 
ehez a’ munkához főképpen háromra figyelmezZen. 
Elsőben, hogy leginkább a’ gyümöltsre töreked
jen. Annakutánna, hogy a’ következendő esz
tendőre , már ekkor minél elevenebb veszszöket 
válaszszon , és végre, hogy minél hoszszabb ál
landóságot szerezzen a’ tökének. Mert akár mel- 
lyiket hagyják el ezek közül, nagy rövidséget 
okoz a’ gazdának. Minthogy pedig a’ sZölö töke 
négy részekre vagyon elosztva: az égnek Ugyan 
annyi részeire balgát. Á> melly elhajlások iftiVel 
egymással ellenkező minémüségekkel bírnak i 
külömbözö elrendelést is kívánnak^ a’ magók ál- 
lapotjok mivoltához képest, a5 szőlők részétől* 
Azért azoknak a’ karoknak, a’ mellyek észak felé

4 ri *

—  i ? 9  —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



kéznek, legkevesebb sebeket kell venni, és ha 
metszetnek, inkákb már hidegekbe metszessenek, 
mellyekben a’ sebhelyek beszáradnak. Azért tsak 
egy veszszöt, a’ kolláthoz közelebb valót, kell 
ezen meghagyni, és egyet azon alól a’ hagyo
mányt, melly a’ tövet majd esztendőre meguj- 
jittsa. Ellenben dél felöl, több veszszöket kell 
meghagyni, mellyek a’ gyümöltsel terhes anyának 
a’ nyári forró melegekben árnyékot tartsanak, 
és ne engedjék a’ gyjimöltsöt megérése előtt el
száradni. Napkelet és napnyugott közt, nem nagy 
külömbség van a’ metszésben, mivel a’ tökét mind 
a’ két tájékötin annyi órákig süti a’ nap. A ’ vesz- 
szöknek módja tehát a’ lesz, a’ mit a’ föld és ma
gának a’ tökének vidámsága hoz magával. Ezt 
közönségessen , amazt pedig részenként kell őriz
ni. Mert hogy a’ szölötönek alsó részén, és mint 
valamelly fundamentomokon kezdjem, a’ földet 
a’ szára mellül kapátskával mindenkor el kell 
háríttani, és hatsiatag van ragadva a’ gyökerek
hez , mellyet a’ mivesek forrásnak neveznek, azt 
szorgalmatossan le kell szaggatni , és késsel meg- 
aimittani, hogy a’ téli vizeket be ne vegye. Mert 
jobb a’ sebből kisarjadzó tsiatagot leszaggatni, 
mint a’ tőnek színét bötykösen, és görtsössen 
hagyni. Mert igy hamar bebörödzik, amúgy pe
dig megadvasodik, és megrothad. Meg orvosol
ván mintegy a’ lábokat, annakutánna magokat 
a’ yzárokat és törsököket kell körül nézni, hogy 
rajta valami leveles veszszö, vagy szömöltshöz 
hasonló fattyú növés nemaradjon, hanemha a’ 
kollátra tett töke aztkívánnya, hogy az alsó rész
ről hozattassék illyen elő. Ha pedig a’ törsök- 
nek elmetszett része a’ nap melegétől megszára
dott , vagy a’ vizek és ártalmas állatok miatt, 
mellyek a’ székjokon bele másznak megadvaso- 
dott a' töke, szekertzével ki kell tisztitani, va
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lami tsak meg1 holt, annakutánna a’ görbe késsel 
kiásni egész az elevenig15 hogy a’ zöld héjjától 
hörödzön be. Nem is nehéz a’ megsimitott ré
szeket földel, mellyet előbb olajtörköllyel meg 
kell nedvesíteni, bekenni. Mert mind a’ szút és 
hangyát elűzi, mind pedig a’ napot és essöket is 
elháríttja az illyetén kenet, a’ honnan hamarább 
beforrad, és a’ törsököt is zölden meg tartja. A’ 
száraz és hasadt, ’s a’ törsök oldalán függő héj
jal is, le kell tisztítani. Mert igy mint egy a’ 
szemetekből megszabadíttatván, a' töke jobban 
megerősödik, és kevesebb seprőt ád a’ bornak. 
Azomban a’ mohokat is 5 mellyek mint valamelly 
nyűgök a’ szölötönek szárait mégkötvén , megszo
rítják, és azokat fekvésekkel és szédítő erejekkel 
nyomorgotjak, késsel le kell vakarni, és farag
ni. É s ezeket a’ szölötő alsó részén kell tsele- 
kedni. Nem külömben azokat is lássuk tovább, 
a’ mellyeket a’ fejénn kell véghez vinni. A ’ se
beknek , mellyeket a’ töke a’ kemény részén vesz, 
hárántékosoknak és kerekeknek kell lenni. Mert 
igy hamarabb begyógyulnak 5 és míg be nemva- 
radzanak, a’ vizet jobban leeresztik. A ’ felfelé 
egyenessen állók, több nedvességet is vesznek, 
többet is megtartanak, ezt a’ hibát nagyon ke
rülje a’ vinczellér. A ’ széles Venyikéket, a’ ré
gieket, roszszúl nötteket, tekeregeket, lefelé ál
lókat mesdle : az ujjakat, a’ gyümölts hozó egye
neseket, hagyd meg. A ’ gyenge és zöld karokat 
tartsd meg 5 a’ szárazakat, és véneket görbe kés
sel vagdald le. A ’ hagyományoknak esztendős 
•körmeit vágd el. A ’ földön fellyül mint egy 
négy lábra felemelkedett szőlő tövet, ugyan 
annyi karokra vedd, mellyek közül mindenik a 
keresztbe tett kollát részeire nézzenek. Azután 
vagy egy szál veszszöt hagyj meg, ha a’ töke 
soványabb, vagy kettőt ha tellyessebb leszúrnia-
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denlk karonn, és azokat a’ kollátra feltévén, ereszd 
alá. De el nem kell felejteni, hogy ugyan azon 
egy lineában, és a’ karnak oldalán, két vagy 
több veszszöket meg ne szenvedjünk. Mert ez 
nagyon árt a’ szölölönek, a’ hol a’ karnak min
den része egyformán nem dolgozik, és a’ ned
vességet a’ fiának nem egygyenlö mértékkel szol
gáltatja k i, hanem az eggyik oldalról kiszíva- 
tik, mellyböl a’ lesz, hogy az az ér, mellynek 
minden nedvessége elvétetik, mint egy villámmal 
üttetvén meg, elszárad. Azt a’ veszszöt torok vesz., 
szőnek is hívják a’ melly a? két ág között , kö
zépbe jő elö l, és azért hívják azt ezzel a’ név
vel a’ mívelök, hogy a5 két karok közt a’ mel- 
lyekre eloszlik a’ töke, nővén k i, mint e g y , el
lepi a’ torkot, és mind a’ két kemény szárnak 
tápláló eledelét elragadozza. Ezt tehát mint va- 
lamelly vetekedő társat, szorgalmatossan lemet
szik és lefaragják, minekelötte megerősödne. 
Ha mindazonáltal annyira erőt vett, hogy vala- 
mellyik kart megnyomorította, azt a’ mellyik erö- 
telenebb le kell venni, és a’ torok veszszöt meg 
kell hagyni. Mert elvágattatván a’ karja, az anya 
mind a’ két résznek egy formán erőt ád. Annak- 
okáért a’ töke fejét egy lábbal alább alkalmaz
tasd a’ kolláton, a’ honnan a* négy karok (a* 
mint mondottam) kiterjeszkedjenek, a' mellyekbe 
a’ szölötö, minden esztendőben megujjuljon, el
vagdalván a’ ré g i, és meghagyván az ujj veszszö
ket, mellyeknek kiválasztását okosan kell tenni. 
Mert a’ hol a’ yeszszö bövibe van, a' metszőnek 
őrizkedni k ell, hogy vagy a’ kemény fához kö
zelebb valókat, az az a’ torsokhoz és töke fejé
hez, meg* ne hagyja, vagy ismét a’ külsőket: 
mivel amazok igen kévés szüretet tsinálnak, mi
dőn kevés gyümöltsöt adnak, hasonlók lévén a’ 
fattyú veszszökhözj azok pedig a’ szőlőt kimeri*
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tik, mert sok gyümöltsel megterhelik, és a’ má
sodik sót harmadik karóig1 is, mellyet hibásnak 
mondottunk, ki terjednek. Minekokáért a5 kar
nak a’ közepén, legjobb lesz meghagyni a’ vesz- 
szöket, mellyek se a’ szüret reménységét meg 
ne tsalják, se a’ magok törsököket ki ne szívják. 
Némellyek a’ gyümöltsöt úgy szeretik kihozni, 
hogy a’ szélső és közép veszszoket meghagyják, 
nem külömben a’ keményhez közelebb lévő ve- 
nyikét őrzőnek elvágván, mellyet nem kell tse- 
lekedni a’ mint én ítélek, hanem lia a’ földnek 
és tökének ereje megengedi. Mert úgy megra
kodnak szőlőkkel, hogy nem juthatnak megérés- 
r e , ha a’ földnek jóvolta és magának a’ tökének 
is meg nints az elevensége. A ’ segítőt vagy is az 
örizöt, sarokra nem kell metszeni, mikor a’ vesz- 
szök, mellyekböl a’ közelebbi gyiimöltsök re- 
ményltetnek, alkalmatos helyen állanak. Mert ha 
azokat megkötözöd, és a’ földfelé nézőket le
nyomod , a’ kötésen alól hozod ki a* veszszoket. 
De ha meszszebb terjedt ki a’ töke mint a’ föld- 
mivelök szokása megengedi, és a’ fejéről, és 
karjaikkal a’ más kotlátoknak öszve eresztéseik- 
hez tsúszott, erős és minél nagyobb örizöt ha
gyunk a’ torsok mellett, két vagy három czik- 
kelyíít 5 melyből mint valamelly peczekböl a’ kö
vetkezendő esztendőben a’ kihozott veszszö, kar
ra formáltassék, hogy az igy  elmetszett és meg- 
ujjított töke, a’ kolláton belől tartóztassák. De 
az őrző meghagyásában ezekre lég jobban kell 
figyelmezni. Elöszször, hogy a’ seb ne hányát 
nézzen az ég felé, hanem inkább hárántékosan 
a’ földre, mert igy mind a’ fagyok ellen maga 
magát béfedezl, mind a' nap ellen is árnyékba 
lesz. Annakutánna, hogy ne a’ nyílhoz, hanem a 
körmökhöz legyen hasonló az elmetszése $ mert 
amaz hamarább és hosszabban megszárad, e’ ké*
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eöbben, és kevésbé tsökken meg-. És a’ mellyel 
hibáson is gyakorolnak a’ mint veszem észre, 
minél jobban el kell kerülni.Mert midőn a’ szépség
re igyekeznek , hogy az őrző kissebb legyen, 
és hasonló a’ hüvelykhez : az íz mellett metszik 
el a’ venyikét. A ' pedig igen sok kárt tesz, mert 
a’ seb mellett lévő bimbó, a’ derektől és hideg
től, mind pedig a’ melegtől isszenyved. Legjobb  
annakokáért a’ két bütyöknek közepe táján ketté 
vágni a’ segittö-veszszöt, és a’ bimbó mellett a’ 
metszést lefelé intézni , hogy (a’ mint már ez előtt 
mondottuk) felibe ne könyvezzen, és a’ fakadó 
szemet meg ne vakítsa. De ha nem lesz sarok- 
Veszszö , körül kell a’ tolvaj veszszöt nézni , melly 
noha igen nagyon rövidre van metszve mint a’ 
szemölts, közelebbi tavaszszal veszszöt hajtson, 
mellyel vagy karnak , vagy gyümölts termőnek 
hagyjunk meg. Ha a’ sem találtatik, késsel meg 
kell sérteni vagy sebesíteni a’ tökét azon a! ré
szen, a’ hol veszszöt akarunk kihozni. Azomban 
azokat a’ jövéseket, '& mellyeket szürethez ké
szítünk, kattsaitól és hónaly veszszeitöl, a’ mint 
én Ítélem, meg kell szabadítani. Hanem ezeknek 
lemetélésének más a’ módja, más pedig azoké, 
a’ mellyek a’ törsökböl jönek ki. Mert akarmi az, 
a’ mi a’ keményből kijö , de minden kedvezés 
nélkül rá vettetvén a’ metsző-kés t megsímíttatik 
és lefaragtatik, hogy annál hamarabb beforad- 
jo n : ismét valami a’ gyengéből jött elő mint az 
unoka, kedvezőbben nyíretikle, mivel majd egy- 
gyütt viseli a’ bimbót oldalról, mellyre vigyáz
ni kell, hogy a’ késsel le ne sodortassék. Mert 
ha szorossabban nyúlsz hozzá a’ késsel, vagy 
egészszen lejö,vagy megsebesíttetik. a’ miért a’ 
veszszö , mellyet majd a’ bimbózásban hajtani 
fo g , erötelen és gyümöltstelen lesz. Jobban is
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ki fog tétetni a’ szeleknek , mert a’ sebhelyből erö- 
telenűl jött elő. Magának a’ veszszönek pedig, 
a’ mellyet meghagyunk hoszszúságát nehéz meg
határozni. Némellyek mindazonáltal annyira eresz
tik , hogy meggörbíttetvén és a’ kolláton leeresz- 
tetvén a’ földre ne érhessen. Mi úgy Ítéljük 
hogy ezeket jól meg kell visgálnunk. Elsőben 
a’ tökének állapotját, mert ha erős: több
veszszöket megbír 5 annakutánna a’ földnek kö
vérségét is , a’ melly ha meg nints, a’ legerös- 
sebb tökét is hamar meg fogjuk ölni, a’ maga
sabb veszszökkel elsoványítván. De a’ hoszszú 
veszszök nem mértékjekröl , hanem bimbójoknak 
számáról Ítéltetnek meg. Mert a’ hol nagyobbak 
a’ közök az ízek közt, jóllehet annyira lehet a’ 
veszszöt ereszteni, hogy majd a'földet érje, még 
is azért kevés jövésekkel zöldül, de a' hol sürü 
bütykök és sok szemek vágynak, noha rövid a' 
venyike, sok jövésekkel virít, és számos gyü- 
möltsel bövölködik. Azért az illyen neműre nézve 
szükségesképpen módot kell tartani, liogymagos- 
sabb gyümölts hozókkal ne terheltessék. És hogy 
gondolóra vegye a’ vinczellér a’ közelebbi eszten
dőben , bő volt é a’ szüret, vagy nem ? mert a’ nagy 
termés után, kedvezni kell a’ szőlő töveknek , ezen 
az okon apróra kell metszeni 5 a’ kitsinyek után 
parantsolni kell neki. Ezeken kívül, úgy Ítéljük 
azt is , hogy erős, igen finom, és minél elessebb 
szerszámokkal kell ezt az egész munkát elvégez
ni. Ugyan is a’ tompa és életlen ’s lágy metsző
kés , a’ metszőt késlelteti, és annál kevesebb mun
kát viszen véghez, és több dolgot okoz a’ vin- 
czellérnek. mert akar kigörbüljön az éli , melly 
a’ lágyon szokott megtörténni, akar nehezen men
jen bele, melly a’ tompa és vastag szerszámon 
esik meg : nagyobb erő kívántatik, mind pedig a’ 
darabos sebek és egyenetlenek, a’ szölötöveket
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megszaggatják, mivel nem egy, hanem gyakorta: 
megujjított nyomással megy a* dolog véghez, 
melíyből többnyire a’ lesz, hogy a’ mit el kellet 
ne metszeni, eltörik, ’s így a’ töke megrontsol- 
tatván, és felszálkásittatván, elrothad a’ nedves
ségek miatt, és bé nem gyógyulnak a’ sebek is. 
Minekokáért a’ metszőt nagyon meg kell inteni, 
hogy a’ késit megélesíttse, és a’ mennyire lehet, 
a' borotvához hasonlóvá tegye. És mindenféle 
esetben-azt is tudja, mellyik részével kelljen él
ni a’ metsző késnek, mert úgy tapasztalom , hogy 
ezen tudatlanság által sokan pusztítják a’ szőlőket.

X X r .  A ' metszókes form ájáról*
*

Ú gy van pedig a’ metszökésnek formája el
rendelve , hogy a’ nyeléhez közelebbvaló része, 
mellynek egyenes az é le , a’ hasonlatosságért , 
késinek neveztetik 5 a’ hol meggörbül, kebelének, 
melly a’ görbeségen túl van , metszőjének, a’ melly 
pedig lefelé horgadt, orrának} az a’ felibe tett 
fél hóid forma dolog, bárdjának mondatik, és 
annak előre álló egyenes hegye, szórójának. Ezek 
közül a* részek közül , mindeniknek különös mun
kája vagyon, ha ugyan tud hozzá a’ Vinczellér. 
mert mikor valamit megfogván kezével, le kell 
azt metszeni, a' késivel é l} mikor pedig viszsza 
felé kell húzni, a’ kebelével; mikor simítani, a’ 
metszőjével 5 mikor szoros helyre nyúlni, az or
rával 5 mikor ütéssel vágni, a' bárójával} mikor 
szoros helyről valamit kitisztítani, a’ szórójával, 
nagyobb részét pedig a’ munkának a' szőlőbe, 
inkább húzással, mint vágással kell véghez vinni, 
mert az a’ seb , a’ mellyet így tsinálnak , ugyan 
azon nyomon meg is símúl. mert előszször ráte
szi a’ metsző a' kést, és a’ szerént elmetszi, a’ mit 
gondolt, a’ ki vágva esik a’ szőlőnek, ha el neta
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találja (a' melly gyakorta megesik) több ütések* 
kel sebesítti meg a’ tőkét. Bátorságossabb és 
hasznossabb hát az a’ metszés , melly (a'mint mon
dám) a’ görbekés húzásával , és nem ütésével esik,

ft Nyele, b Kése. c Kebele, d Metszője, e 
Orra. f  Bárdja. g Szúrója,

X X P 'I. A ' szol ót 6 m egtám ag áfásának és kol- 
látolásának gondjáról.

Ezek régbe menvén, következik (a’ mint már 
ez előtt mondottuk) a’ szőlő megtámagatásának 
és kollátolásának gondja, mellynek megállapítá
sára, jobb a’ hasogatott karó a’ simánál; de a’ 
sem mindenik, mert legjobb az ékekkel hasoga
tott olajfa, a’ tserfa, és parafa, és a’ minémű 
ezekhez hasonló tserfák vágynak! harmadik he
lyen állnak, a’ gömbölyeg karók, és itt legjobb* 
nak tartják a’ borókát, babérfát és cupressus fát. 
jók erre a’ végre az erdei fenyők is , Js a’ bodza 
fa is meglehetős. Mindazonáltal itten ezeket, és 
az ezekhez hasonló karókat, a’ metszés után uj- 
jolag meg kell nézni, és azoknak rothadt része
ket lefaragni, és némellyeket a’ mellyek alkal
matosok meg kell fordítani; másokat, a’ mellyek 
vagy redvesek , vagy kelletinél rövidebbek, ki kell 
mustrálni, és azok hellyett alkalmatosokat állít-.
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tani, az eldülteket fel kell támogatni., az elhaj
lottakat igazítani. Ha a’ kolláton nem szükség 
lesz jobbítani, ujj kötöket is rajok vonni, ha úgy 
látszik hogy mást kell helyette állíttani, minek- 
elötte a’ töke a’ karóhoz alkalmaztatnék rudak
kal, vagy nádakkal öszve kell foglalni, és ek
kor kell osztán a’ tökét a’ fejénél és karjain alól 
a’ hasogatott karóval egybe kölni (mint az ujj 
szőlőre nézve rendeltük) azt pedig nem minden 
esztendőben ugyan azon az egy helyen kell tse- 
lekedni, hogy a’ kötés be ne messe, és a’ tökét 
meg ne fojtsa. A ’ karokat annakutánna a’ tsillag 
alatt, négy részre helyheztetni, és a’ gyenge jö- 
véseket a’ kollátra kötözni, hogy a’ hajtásban el 
ne törjön, és a’ már dagadó bimbók, le ne dör- 
göltessenek: és a’ hol két veszszök fognak elő
jönni a’ kollátnak eggyik részén , a’ hözépsö rúd 
jöjjön közbe, és az egyenes veszszök, a’ kollátok 
öszve eresztéseiken menjenek le , és mint egy el
merülve a’ tetőkről a’ földre nézzenek. Hogy ez 
helyesseo essen, el ne felejtse a’ kötő, hogy meg 
ne tekerje a’ venyikét, hanem tsak meghajtva kös
se le , és hogy minden veszszö , mellyet most le 
lehet ereszteni, a’ kollátra tétessék fel, hogy in
kább a’ rúdra támaszkodva, mint a’ kötésről függ
jön. Mert gyakorta tapasztaltam, hogy a’ növe
lők vigyázatlanságból a’ kollátnak alája húzzák 
a’ veszszöt, és úgy kötik öszve, hogy a’ tsupa 
füzveszszön függ. a’ melly szőlő midőn a’ levelek 
és fürtök terhétől nyomattatik, eltörik.

X X F l t .  A ' már megállapodott szőlőben, mit 
kell a  jó Finczelléraek elkerülni vagy kö
vetni ?

Az ekképpen elrendelt szőlőket osztán,sieí- 
*ünk kitisztítani, és a’ venyíkéktöl, ’s nád hulla-
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dákoktól megszabadítani. Hanem ezeketakkor kell 
öszve szedni , mikor száraz a’ föld , ne hogy a* sá
ros föld megtapodtatván, nagyobb munkát adjon 
a’ kapásnak, a’ kit mindjárt míg még halgatnak 
a’ szőlők , bele kell vinni, mert ha akkor botsát- 
tod bele a’ kapást mikor kezdenek a’ veszszök 
fakadni és bimbózni , nagy részét a’ szüretnek a’ 
földre vered. Azért minekelötte bimbóznának, 
a’ tavasznak és télnek egymástól való elválásakor, 
minél méllyebben meg kell kapálni a’ szőlőket^ 
hogy annál vidámabban és vigabban hajtsanak, 
és mikor ezek lombokkal és fürtökkel megrakod
tak, míg még a’ gyenge jövések meg nem erő
södtek, el kell azokat intézni. És ugyan azon Vin- 
czellér, a’ ki ez előtt késsel, most kézzel fogja 
leszedni, és az árnyékokat zabolázni, és a' feles
legvaló veszszöket lehányni, mert sokat tesz azt 
tselekedni , nem oktalanul, ha ugyan a’ megfat- 
tyazás többet tesz a’ tőkéknek, mint a’ metszés, 
mert ez noha sokat használ: megsérti mindazáltal 
és megvágja ; az seb nélkül orvosol irgalmas- 
sabban, és a’ következendő esztendők metszését 
könnyebbé tészi: azomban pedig a’ tökét is ke
vésbé teszi sebhelyessé5 mivel az, a’ miről a'zöld
séget és gyengét leszaggatták, hamar meggyó
gyul. Annak felette a’ szőlő veszszök, mellyeknek 
gyümöltseik vágynak, jobban megerősödnek, és 
a’ szőlők inkább süttetvén a’ naptól, megfözöd- 
nek. Minekokáért az okos és értelmes vinczellér- 
nek kötelessége az , hogy azt megitélje és meg
nézze, mitsoda helyeken kelljen másik esztendőre 
meghagyni a’ veszszöket; és nem tsak az üres vesz
szöket kell leszaggatni, hanem a’ gyümöltsösöket 
is , ha azoknak számok szer felett megszaporodott, 
ha ugyan meg esik, hogy némelly szemek három
szorosan is kihajtanak , mellyek közül kettőt le 
kell venni, hogy annál jobb móddal felnevelhes-
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se mindenik a’ maga nevendékjét. Mert az értel
mes mívelönek meg kell gondolni aztf nints é 
több gyümöltsel a’ löké megterhelve, mint sem 
hogy meg bírhatná. Azért is nem tsak a’ feles
legvaló lombokat kell néki leszaggatni, mellyel 
sohasem kell elmulatni, hanem néha a’ gyümölts- 
nék valamelly részét is levenni , hogy a’ bö ter
méssel megterhelt szölötövet megkönnyebbíttse. 
És ezt sok okokból tselekeszi a’ szorgalmatos 
gyomozó , ha szinte több nem lesz is, mint a'mi 
megérhetik. Ha pedig a’ fellyebbi egymásutánn 
következett esztendőkben a’ gazdag termés által 
elfáradt a’ szőlőtőke 5 illő lesz megnyugtatni és 
meg ujjítani, és ekképpen a’ jövendő veszszökröl 
gondoskodni, mert a’ jövések begyeit eltördelni 
a’ buja növés megzabolázásának okáért, vagy a’ 
kemény részből, a’vagy a* törsökböl felemelkedő 
veszszöket elhányni szükséges, hanem a’ tökének 
megújjítására eggyet vagy kettőt meg kell tarta
ni , mind a’ fejéből a’ mi a’ karjai közt zöldellik, 
hiszakasztani, és azokat a’ veszszöket, a' mellyek 
az aggveszszökön magtalanok, semmi anyát nem 
foglalnak, mindennek , még a’ gyermeknek is kö
telessége.

X X F I I I .  H ogy kell a ' szőlőt meggyomoZni, 
és hányszor kell megkapálni"!

A ’ gyomozásra pedig leginkább addig kell 
az időt kiválasztani , míg a' töke a’ virágját ki
mutatná: de azután is meg lehet azt ujjítani. Azon 
idő közben tehát, mikor a’ szőlő szemek formál- 
tatnak, nem léhát nékünk a’ szőlőbe ménhiinkí 
tudniillik, a’ virágzó gyíimöltsöt megmozdítani 
nem tanátsos, a’ pelyhesedöt pedig és mint egy 
ifjút, illő megkötözni, és minden leveleitőlmeg- 
mezítelenitteni 3 mind gyakori kapálásokkal tel-
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lyeslteni: mert termöbb lesz a* porhálásokkal. 
Nem is kételkedem, hogy sokan én előttem, a* 
mezei dolgokat tanítók, károm kapállással meg
elégedtek. azok közül való Graecinus a' ki azt 
mondja: úgy látszik, hogy a’ jó állapotban lévő 
szőlőt, elég háromszor megkapálni. CelsusésAt- 
ticus is meg - egyeznek abban , hogy három ter
mészeti mozdulás van a’ tökében , vagy minden
féle ágba: egy a’ mellyben fakad;, másik a’ melly- 
ben virágzik ; harmadik, a’ meílyben érik. Eze
ket a’ mozdulásokat tartjuk tehát hogy a’ kapá
lások megindítják, mert a’ természet a’ mit akar, 
nem viszi eléggé véghez, ha tsak azt munkával 
segíteni nem igyekszel. Es ez a’ szőlők neve
lésének gondja, melly elvégezödik a’ szüret által.

2í X lX .  A ' szóló beoltásáról, es az oltásnak 
oltalm azásáról.

Viszsza megyek mostan arra a’ részére, a’ 
vísgálódásnak , a’ meílyben megígértem, hogy a" 
szőlő tőkék heóltásárol, és azoknak oltalmazásá
ról is fogok beszélleni. A ’ beoltás idejét Julius 
Atticus November első napjától fo gva, Junius el
ső napjáig határozta , a’ meddig ez oltó - vagy 
bimbós ágat, a’ mint mondja, kifakadás nélkül 
el lehet tartani. És ezt úgy lehet érteni, hogy 
innen egy része sem vétetödikbi az esztendőnek, 
ha egyszer a’ szőlő veszszök eltartásában módunk 
vagyon. Hogy ez más ollyan nemű törsökökbe 
a’ mellyek erössebb és nedyessebb liársúak meg- 
eshetik, könnyen megengedem. De hogy igen 
vaktába engedtetett meg a’ föld növelőknek a’ 
szőlői nek annyi holnapok alatt való béoltása, 
nem lehet meg nem vallanom5 nem azért, mintha 
nem tudnám, hogy néha a’ téli időben is a’ bé- 
oltott töke megfogamaik, hanem aztrt, hogy nem

—  Jpj —
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azt Íveli tanítani a’ tanulóknak, mi légyen ebből 
vagy amabból a’ próbából történetből a’ követke
zés, hanem hogy bizonyosokból, minek kell töb- 
nyire kijönni. Ugyan is ha kevés számmal kell 
szerentséltetni mi magunkat, a’ hol a’ nagyobb 
gond , megorvosolja a’ vakmerőséget: némelly 
tekintetben meg egyezhetek, de mikor a’ munká
nak sokasága a’ legszorgaímatossabb földmivelő- 
nek gondját is széllyel vonja: minden kéttséget 
el kell háríttanunk. mert ellenkező dolog az, a’ 
mit Atticus tanátsol, mivel ö tagadja, hogy tél
ben helyesen esne a’ szőlőnek megmetszése. melly 
noha kevéssé sérti meg a’ tökét: mindazonáltal 
méltán tiltatik meg. mivel a’ hidegtől minden vesz- 
szö megfagyván , merevedett, és a’ jégtsapok mi
att is a’ héjjá meg nem mozdul, hogy a’ sebhelyet 
begvógyíttsa. És ugyan azon Atticus nem ellenzi 
ugyan abban az időben való oltást, mellyet ak
kor, és az egész tökének megtsonkításával és met
szésének meghásításával tanátsolja , hogy kell ten
ni. Jobb annakokáért a’ lágy meleg időkben va
ló oltás, a’ tél után , mikor mind a’ bimbók , mind 
a’ töke héjjá is természet szerént megindultak, ’s 
nem lehet Félni a’ hidegtől is, melly vagy a’ be
le tett oltó-ágat vagy a’ hasadás sebjétmegfagy- 
lalná. Megengedem mindazáltal, hogy a’ sietök 
a’ tökét öszszel beolthassák , mivel nem külöm- 
bözö ennek levegőjének minéműsége, a’ tava
szitól. De akármelly időre határozta meg magát 
valaki, hogy oltani fog , tudja meg , hogy nem 
más, hanem ugyan az a’ gond kívántatik az oltó 
ágok megválasztásában, a’ melly elöadatott a' 
fellyebb való Könyvben, mikor a’ furkós - vesz- 
szök választásáról értekeztünk: mellyehet midőn 
derekakat, termékenyeket, és minél érettebbeket 
szedett a tökéről, időt is lágyat, és a’ szelektől 
iíressehet válaszszon. Annahutánna arra vigyáz

zon,
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zön , hogy az oltó-ág1, gömbölyű, jó testes, nem 
is gombás velejű, sűrű bimbójú, és rövid böty- 
hü legyen. Mert igen sokat tesz az, hog'y hosz- 
szú ne‘ leg'yen a’ venyike, a’ melly beoltatik 5 és 
ismét, bog-y sok szem legyen rajta, a’ mellyeken 
kihajtson. Annakokáért ha a’ bötykök közei hosz- 
szak: szükség- az oltó ágat e g y , vagy legfellyebb 
két szemre elmetszeni, hogy magossabbá ne tsi- 
náljuk, mint hogy a’ szélvészekét, szeleket és 
záporokat, megmozdulhatatlanúl elszenyvedhesse. 
Béoltják pedig a’ szőlőt vagy elvágva, vagy egész- 
szen fúróval megfúratva: de amaz közönségessebb, 
és majd minden földmivelök előtt esmeretes oltás} 
e’ ritkább és kevesektől gyakoroltatik. Arról 
szóllok hát elöszször is , a’ mi inkább szokásba 
van. Elvágják a’ tökét többnyire a’ földön fel- 
ly ü l, mindazáltal néha alatt is , a’ melly helyen 
legerössebb és nem bötykös. Midőn a’ föld mel
lett oltották b é: az oltó ágot betemetik a’ tete
jé ig : mikor pedig magossabb a’ földnél, a’ ha
sítást gyúrt sárral szorgalmatossan bekenik, és 
mohokat tévén reá, megkötik, hogy mind a’ 
melegeket* mind az essöket elháríttsa. Az oltó- 
ágot úgy alkalmaztatják hogy nem külömbözvén 
az író tolltol, betöltse a’ hasítékot, melly alatt 
a’ tökén bötyöknek kell lenni, melly mint egy 
megkösse azt a’ hasítékot, és a’ hasadást ne en
gedje tovább menni. Az a' bötyök ha szinte négy 
ujjnyira esne is a’ elvágástól, azt mindazáltal meg 
kell kötni, minekelütte a’ töke meghasíttatnek, 
hogy mikor a’ késsel út nyittatik az oltó ágnak, 
kelletinél alább ne menjen a’ seb. Az oltó ágot 
pedig három újjnál hoszszabban nem kell megsí- 
mittani, arról a’ részről, a’ merről megfaragják 
hogy sima legyen $ és az a’ faragás úgy men
jen le, hogy egy felöl a’ székját érje, más felöl 
pedig tsák kevéssé távozzon el a’ héjjátol, és ék 

Luc. Jun. Mód. Columel. I. Dar. l3
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formára formáltassék, úgy kegy alól az éles ol
tó á g , eggyik oldalról vékonyabb légyen , és a’ 
másikról testessebb: és a' vékonyabb részével 
bele dugatván azon az oldalon szoríttassék meg , 
a’ hol testessebb, és mind a' két felöl meglepje 
a’ hasítékot. Mert ha úgy nem tészik a’ héjját 
a’ héjjára, hogy semmi módon nelehessen állat
ta által látni, nem fortad hozzá. A ’ kötölék neme az 
oltáshoz nem egy: némellyek füzveszszökkel kö
tik m eg, mások hársal tekerik körül a’ hasítást, 
lég többen tsuhuval foglalják öszve, a’ inelly leg- 
alkalmatossabb. Mert a’ füzveszszö mikor meg
szárad , által járja és bemetszi a’ héjját. Minek- 
okáért a’ puhább kötölékeket legjobban hely
be hagyjuk , mellyek midőn körül ölelték 
a’ torsokét, nád éketskék által szorittatnak meg. 
De mind ezek előtt szükség a’ szölötövet kika
pálni , és az alsó gyökereit vagy tsiatagjait el- 
metélni, és azután a’ törsököt betemetni. És mi
dőn az oltás megfogamzik, ismét más gondot 
kíván, mert gyakorta meg kell azt fattyazni mi
kor kihajt, és le kell roíla szaggatni azokat a’ 
tsiatagokat, a’ mellyek az oldalaikról ^és gyöke
reikről elöljönek. Mind azt is a’ mit kihajt az 
oltásból meg kell kötni, hogy a’ szél által az 
o ltó -á g  megmozdíttatván, meg ne induljon, 
vagy a’ gyenge veszszö ki ne törjön, melly a’ 
midőn felnőtt az unokáktól meg kell fosztani, 
hanem ha szükségből, és a’ hely kopaszságáért 
magveszszönek meghagyatik. Azután az ősz, 
a’ megérett szölöveszszökhöz metsző kést fog. 
Hanem az oltások megmetszésében azt a' módot 
tartják , hogy midőn semmi magveszszö nem kí
vántatik, az egyik ágot kollátra botsátják a’ má
sikat úgy metszik e l , hogy a' seb egyarányassan 
essen a’ törsökkel, úgy mindazonáltal, hogy a' 
keményéből semmi el ne faragtassék. Fattyazni
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nem másként kell, hanem mint az ujj gyökeres vesz- 
szön. Metszeni pedig'úgy, hogy a’ negyedik esz
tendeig-, módjával kel szorítani, míg a’ torsok seb- 
je begyógyul. És a’ hasittás által tett oltásoknak ez 
a’ rende. —  Abban pedig a’ melly lesz fúrás ál
tal , elsőben a’ legtermékenyebb szőlő tövet a’ 
szomszédságban kell kiválasztani, a’ mellyröl (mint 
az annyához ragadtvezetéket) a’ szőlő veszszötoda 
kell huzni , és a’ lyukon által botsátani, mert az 
bátorságossabb és bizonyossabb oltás, mível ha 
a’ közelebbvaló tavaszon meg nem fogamszik, is 
a’ következendöben bizonyossan , mikor bele nőtt, 
héntelenittetik eggyesülni, és majd az anyáról le 
kell metszeni $ ekképpen a’ beoltott szőlőnek fel
ső részét a’ be vett oltó-ágig megtsonkítani. Ha 
illyen vezetékbe mód nints, akkor a’ tökének 
legujjabb venyikéjét választják ki, és húzzák le, 
és gyengén körül kerekítvén, úgy hogy tsak a’ 
héjjá menjen le , a’ lyukba bele igazgatják, ’s az 
elvágott tökét sárral úgy kenik be, hogy az 
egész torsok a’ más nemű szőlőnek szolgáljon $ 
a’ melly éppen nem esik meg azon a’ vezetéken, 
a’ melly az anya emlőjétől tartatik, míg mege
red. De más szerszám az a’ mellyel az előttünk 
valók megfúrták a' szőlő tökét, más az, a’ mel- 
lyet én a’ vele éles által most alkalmatossabb- 
nak találtam. Mert a’ régi fúró, mellyen kívül 
nem esmertek mást a’ hajdani földmivelök, port 
tsinált, és megégette azt a részt, a’ mellyet ál
tal fúrt 5 megégvén osztán ritkán zöldült k i, 
vagy eggyesült a’ tökével, és abban a’ bele tett 
oltó ág sem eredt meg. Azomban pedig, a’ port 
sem lehetett úgy kiszedni, hogy a’ lyukba ne 
maradt volna valami, ez osztán közbe esvén el
lent állott, hogy az oltó Ság teste, a’ töke tes
tét megfeküdje. Mi azt a’ fúrót, mellyet Fran-

■* *93 —
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tzia fúrónak nevezünk, erre az oltásra ki gon
dolván, sokkal alkalmatossabbnak és hasznossabb- 
nak tapasztaltak. Mert ez úgy lyukasztja ki a’ 
törsököt, hogy a’ lyukat nem égeti meg, tudni
illik nem port tsinál, hanem forgátsot, mellyek 
kiszedetvén, a’ seb simán marad, a’ melly min
denfelől a’ benne ülő oltó ágot könnyebben meg
éri, semmi szálka közibe nem jővén, mellyet tsi- 
nált a’ régi fúró. Annakokáért a’ tavaszi éjjnapn 
egyenlőségi szőlő oltást legtökélletessebbnek tar
tsad , és a’ száraz és szikkadt helyeken a’ fekete 
szőlőt oltsd bé, a’ nedveseken a’ fehéret. Nin- 
tsen is. a’ magveszszökröl való szaporításra sem
mi szükség, ha egyszer olly középszerű a’ törsök 
vastagsága , hogy a’ bele tett oltó ágnak neve- 
kedése a’ sebet béboríthattya $ és hanemha a' 
kihalt tökének üres helye, más tövet kíván , melly 
ha úgy van, á’ két oltó ágok közül az egyik el
búj tátik , a’ másika’ kollátra fel eresztetvén , gyü- 
möltsre meghagyatik. Nem haszontalan abból a’ 
tőből, a’ mellyet elbujtasz, a’ bujtás hajtásán 
származó veszszöket is felnevelni, mellyeket majd. 
ha a’ szükség úgy hozza magával, vagy onnan 
elültethetsz, vagy a’ gyümöltsözésre meghagy
hatsz.

X X X .  A ' támaszoknak és kötóveszszoknek 
m ódjáról, és d  Jüzesröl.

Mivel a’ szőlők rakásáról, és miveléséről min
dent elmondottunk , a’ mellyek hasznosoknak len-, 
ni láttattak az elöladásra: már most azt kell elöl-, 
adnunk ; miképpen kelljen a’ támaszokról, es kol- 
látokrol , ’s füzveszszökröl is gondot viselni 
mert ezeket, mint valamelly jegybeli ajándékait 
a’ szőlőnek előre el kell készíteni. A ’ mellyek 
nélkül ha a\ földmivelö szűkölködik , nintsen oka
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a’ szőlő tsinálásra, midőn mindeneket a* mel- 
lyek szükség'esek, a’ jószágon kívül kell keresni  ̂
és azoknak a’ vevésével nem tsak a’ szőlőre te- 
jendö költség nehezedik (a’ mint szóll Atticus) 
hanem a’ beszerzésehis igen terhes. Mert legal
kalmatlanabb időben télben kell öszve hordani. 
Minekokáért előszszőr is füzeseket, és nádasokat, 
’s közönséges gesztenye Fa erdőket kell ültetni 
vagy tsinálni. A ’ füzesekből (a’ mint Atticus gon
dolja) minden egy hold, elég lehet húszon öt 
hold szőlő megkötözésére: a’ nádasból egy egy 
hold, húsznak megkollátozására; a’ gesztenyések
ből ugyan egy hold, ugyan annyinak megkaró- 
zására, mint a’ nádas a’ kollátozásra. A ’ fűzfát 
vagy a" vizenyős, vagy a’ posványos föld legjob
ban megneveli. Mindazáltal a? lapály es kövér se 
nehezen $ és ezt kétágú kapával harmadfél láb- 
nyira (mert igy tanitják a’ régiek) fel kell vág
ni. Nem is tesz semmit akarmitsoda nemű füzet 
ültess, tsak hogy szívós legyen. Mindazáltal 
azt tartják, hogy három nemei vágynak a’ fűz
fának, G örög, G alliai, ésSabinumi, mellyet so
kan Amerinainak is hívnak. A ’ Görög-fűzfa, sár
ga színű 5 a’ Galliai, halavány-bársony, és igen 
vékony szálú 5 az Amerinai, kartsú veszszöket és 
pirossakat hoz. És ezek vagy hegyveszszökröl, 
vagy vastag ágakról plántáltatnak. A ’ hegy-vesz- 
szök közül az egy kevéssé testessebbek , mellyek- 
nek mindazonáltal a’ kis pénz karikájának vastag
ságát nem kell meg haladni, legalkalmatossab- 
bak a’ letételre 5 de ú g y , hogy a’ kemény földig 
kell le dugni. A ’ vastag ágokat másfél lábnyira 
kell le ereszteni a’ földbe, és azután egy kévés
sé betemetni. A ’ nedves hely szélessebb közöket 
kíván, és ezeket hat lábra ötösen jó elintézni: 
a’ szárazas, sűrűbbeket, úgy hogy könnyű le
gyen hozzá férni a’ mivelöknek: öt láb sorkö
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zök bőven elégségesek, úgy hogy a’ plántálás li- 
neájában minden második közt üressea hagyván, 
két láb közökre álljanak a’ plánta veszszök. Ad
dig van az ültetések, míg ki nem fakadnak, és 
a’ veszszök tsendessen halgatnak, mellyeket a’ fák
ról szárazon kell leszedni: mert ha nedvesen me
téled le , nem igen szerentséssen erednek meg: 
azért is az essös napokat a’ fűzfa vágásba kerü
lik. A ’ fűzfákat az első három esztendőkben gyak
ran meg kell kapálni, valamint az újj szőlőket, 
mikor pedig megerősödtek, három kapálással 
megelégesznek: ha másképpen mivelik , hamar el 
fogynak. Mert noha gondot tártnak rájok, soU 
fűzfák elvesznek, mellyeknek a’ helyeket közel
ről való bújtásokkal kell kipótolni, meghajtván 
azokat, és leásván a’ hegyeiket, mellyek által 
viszsza állíttatik, a’ mi elveszett, az esztendős 
bújtást osztán le kell vágni a’ törsökröl, hogy a’ 
maga gyökereiről élhessen, mint a’ szőlő.

X X X I .  A ' Jeneszterröl.

A ’ nagyon száraz helyek, mellyek az illyen 
nemű veszszöket el nem fogadják, jenesztert kí
vánnak. Minthogy ez elég erős, igen alkalmatos 
kötölék is. Vetik pedig magról, melly mikor ki
költ, vagy masuvá teszik által a’ két esztendős 
gyökeres veszszejét, vagy ott hagyván , mikor azt 
az időt meghaladta, valamint a’ gabonát minden 
esztendőben földszint meg lehet aratni. A ’ több 
kötök, mint a’ miilyenek szederjböl valók több 
munkát kívánnak, de ez is a’ szegénységre nézve 
szükséges. A ’ szálas fűzfa majd szinte azt a' föl
det kívánja, a’ mellyet a’ füzes fűzfa: mindazál- 
tal jobban nevekedik a’ nedves helyen, és ezt 
ágakról rakják, és mikor megered, egy szálra
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eresztik fe l, és gyakran megkapálják, ’s meggyóm- 
lálják. nem külömben mint a’ szólót meg is fat- 
tyazzák, hogy az ágok hoszszára menjen fel in
kább , mint szélire terjedjen el. így miveltetvén , 
a’ negyedik esztendőben osztán lehet vágni, mert 
a’ mellyeket kötni készítenek, esztendős korába 
le lehet vágni harmadfél lábon fellyül, hogy a’ 
töísökéiből kihajtson, és mint az alatsony szóló 
karokra oszoljon, ha mindazonáltal szárazabb 
volna a’ föld, inkább két esztendős korában kell 
levágni.

X X X I I  A ' Nádasokról.

A ’ nádat nem igen mélyen kapálják m eg; 
mindazáltal jobb ásóval ültetni. Minthogy ez igen 
eleven, semmi helytől nem idegen : szerentséssebb 
ha omlott, mint tömött, nedves mint száraz föld
be , völgyekbe ,' mint dombokon , folyóvizek part
jain és szélein, és a’ tserékbe, mint a’ közép me
zőkre plántálják. Rakják a’ gyökere gombjairól, 
de a’ száráról is , nem külömben egész testével is 
ledöntik. A ’ gombja három láb távolságra temet- 
tetvénel, esztendővel hamarább érett kolláttal *) 
szolgál - a’ szála és az egész nád , a’ mondott idő
nél későbben jő elöl. de akar harmadfél lábnyi- 
darabokra elmetélve tétessék le a’ nád, akar az 
egész testekkel fektessék azokat le, szükség hogy 
a' hegyeik a’ földből kiálljanak: mellyeket ha el
temetnek, egészszen elrothadnak. A ’ nádasok mi- 
velése első három esztendőben nem más, mint a 
többeké, mikor osztán megvénült fel kell kapál
ni. a’ pedig a’ vénsége, mikor vagy kiszáradt az 
állásba , és a’ sok esztendők alkalmatlansága ál
tal, vagy úgy meg sürüdött, hogy vékonyan^

*) Lásd a’ 17-ik részt.
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és a’ kákához hasonló módon jó elől. De amazt 
egészszen fel kell ásni, ezt imitt amott ki lehet 
metélni, és meg1 lehet ritkítani, rnelly munkát a 
mívesek herélésnek hívnak, a’ melly kimetélése 
mindazáltal a’ nádasnak vaklába esik ; mert nem 
látszik meg kívül, mit keljen vagy levágni, vagy 
meghagyni: szenyvedhetöbben heréltethetik meg 
minekelőtte levágatik: a’ mennyiben a’ nád szá
lak , mint valamelly mutatók kijelentik, mit kel
jen kiásni. A ’ felkapállásának és plántálásnak ide
je az , minekelőtte a’ nád bimbói kinyílnának. Osz
tón , le vágják a’ tél után, mert addig az ideig 
nevekedik, és akkor állapodik meg, mikor a’ téli 
hideg miatt megmerevedett. Annyiszor kell meg 
kapálni minta’ szőlőket, de a’ soványságán is ha
muval, vagy más trágyával kell segíteni, minek- 
okáért sokan a’ levágott nádast meggyujtják.

X X X 1I1. A ' Gesztenyefáról és Gesztenyé
sekről.

A ’ Gesztenyefa a’ tserfákhoz legközelebb van, 
’s ugyan azért a’ szőlők gyámolítására alkalma
tos. mert ha annak gyümöltsét a’ jó kapált föld
be leteszik, hamar kikéi, és öt esztendő után le
vágatván. mint a’ fűzfa ujjra ki nő, és karónak 
tsináltatván, majd a' másik vágásig eltart. A ’ 
Gesztenyefa barna és megomlott földet kíván; a’ 
nedves homokot vagy megomlott tófust sem utál
ja az árnyékos, és északi meredeket szereti; a’ 
tömött és vereslö földtől iszonyodik. Plántálják 
November holnaptól fogva egész télen, száraz és 
harmadfél lábnyi mélységre kapált földbe, a’ 
gesztenyék fél lábnyira és sorba tétetnek egymás
tól. a’ sprok pedig öt láb közökkel választatnak 
el. égy arasznyi mélységű barázdákba teszik le 
A gesztenyét, inellyek midőn be vágynak rakva,
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minékelőtte megegyengettetnériek rövid nádakat 
szúrnak le a’ gesztenyék mellé, hógy ezek szerént 
a’ mutatók szerént, nagyobb vigyázattal lehessen 
kapálni , és gyomlálni, mikor a’ magok kitsiráz- 
tak, és már által lehet ültetni, megritkíttatnak, 
és a' tsemetéktöl két két láb üres helyek hagyat* 
tatnak, hogy a’ sűrűség a’ plántákat el ne sová- 
nyíttsa. Sűrűbben sok okokért tétetik le a’ mag. 
mert néha minekelötle kibúná, vagy a’ szárazság 
miatt megszárad a’ gesztenye, vagy a’ vizek t ő 
sége miatt megrothad: néha a’ földbe lakó álla
toktól is , mint az egerektől és vakandokoktol 
megemésztetik. a’ mellyek miatt gyakran az ujj 
gesztenyések megritkulnak : és mikor azokat meg 
kell sűríteni, jobb róllok ha mód van benne (mint 
a’ bujtást) az ágot lehajtani, és úgy szaporítani, 
mint kivenni és úgy rakni el. mert ez mint egy 
mozdulhatatlanúl állván a’ maga helyén, erössen 
kihajt, de a’ melly gyökerestől vétetett ki és úgy 
tétetett le, két esztendő múlva megtsökken. azért 
úgy tapasztaltatott, hogy jobb gesztenyékkel mint 
gyökeres veszszőkkel, az illyen erdőket felállíta
ni. Az illyen ültetésnek a’ közei a’ mellyek fel- 
lyebb említettek, be vesznek 2x80 darab geszte
nyéket , melly summából (a’ mint Atticus mond
ja) minden holdak könnyen adnak tizenkét ezer 
támaszokat. Ugyan is aJ plánták a’ törsökhöz kö
zel levágattatván , többnyire négy részre hasított, 
és a’ másod rendbéli ágai ugyan azon fának ket
tőre hasítva karókkal szolgálnak} melly hasított 
neme a’ támasznak tovább megmarad mint a’ göm
bölyű. A ’ Gesztenyefának kapállás - és rakásbeli 
mívelése ugyan az, a’ melly a’ szőlőé. Fel kell 
venni két, sőt három esztendőt, mert a’ tavasz 
kezdetin kétszer kell megkapálni, hogy magos
ságra indittassék. Hasonló módon lehet plántál
ni a' tserfát is : hanem ezt két esztendővel késöb-
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hen lehet levágni mint a’ Gesztenye - fát. minek- 
okáért az okosság kívánja , hogy az ember inkább 
időt nyerjen , hanem ha a’ berkes és követses he
gyek , «és azok a’ föld nemei mellyeket fellyebb 
mondottunk, inkább makkot, mint gesztenyét kí
vánnak. Ezeket akartam az Itáliai szőlőkről, és 
a’ szőlőknek eszközeiről, a’ mint vélekedem nem 
.haszontalanul, és hoszszassan elmondani: majd a’ 
más Tartománybéli Földmivelöknek szőllö, nem 
htilömben a’ mieinknek és Gallusoknak tserjéssző* 
leik mivelésére menvén által.
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L U C I U S  J U N I U S  M O D E R A T U S

C O L U  M E L L A  
A’ MEZEI GAZDASÁGRÓL 

Ö T Ö D I K  KÖNYV.

I. Miképpen kelljen a  szántóföldek' form áit 
megmérni.

Azt mondottad Silvinus, hogy a’ fellyebb- 
való Könyvekbenn , mellyeket a’ szőlő plántálás- 
ról és mivelésröl te hozzád írtam, némelly dol
gok nem voltak-m eg, mellyeket a’ mezei dol
gokat gyakorlók kívánnának. Nem is tagadom , 
hogy némellyeket elmellöztem, noha szorossann 
utánna jártam mind azoknak, mellyeket a’ mi Szá
zadunk Földmivelöi, és a’ Régiek is írva hagy
tak. De midőn én a’ mezei dolgok’ leirását meg
ígértem , ha meg-nem tsalódom, nem állítottam 
azt, hogy mindent él fogok mondani, valami eb- 
benn a’ szélesen kiterjedő tudományban béfoglal- 
tatik 5 hanem hogy sokakat, mert azok egy em. 
bernek nem is juthatnak mind eszébe , mivel nints 
egy tudomány, vagy mesterség is ollyan, — melly 
egy embernek elméje által tökélletességre vite
tett volna. Minekokáért, valamint jó vadász az, 
a' ki a’ nagy erdőben járván, minél több vada
kat fog, és egyben sem tulajdoníttatik hibául, 
hogy valamennyit meg-nem fogta: úgy nekünk
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bőven elég', ha ennek a’ szélesen kiterjedő maté
riának, mellyhez hozzá fogtunk, nagyobb részét 
elő-adtuk 5 annyival inkább hogy azok a’ mel- 
lyek elmaradtak, mind ollyanok, — mellyek a’ mi 
tudományunkra nem tartoznak, mint közelebb mi
dőn a’ mi M. Trebelliusürik a’ szántó földek* meg
mérésének jnódját kívánta én tőlem, úgy ítélvén, 
hogy annak , a’ ki a’ föld’ kapálása’ módját meg mu
togatja,meg kell a’ megkapált földnek mérését is ta
nítani, mint a’ melly amazzal szórós öszveköttetésbe 
van;a’ miről én azt mondottam, hogy ez nem a’ szán- 
tóvetö, hanem a’ földmérő kötelessége. Ha ugyan 
az Építő-Mesterek is , kiknek a’ mérés’ mester
ségét szükség tudni, nem bajlódnak azzal, hogy 
a’ már kész épületeknek, mellyeket ők elrendel
nek módját felfogják 5 hanem mást gondolnak az 
ö hivataljokkal megegyezőnek, mást pedig azok- 
évál, a’ kik a’ már elkészült épületeket megmé
rik , és a’ már tökélletességre vitetett munkát szám
ba veszik; mennyivel inkább megengedhető do
log tehát az, az én tudományomban , ha az an
nyira terjed ki, hogy azt mondja meg: miképpen 
kell \alamit tsinálni, nem pedig azt, hogy ez 
mekkora légyen. De mivel te is Silvinus barát- 
tságosan kívánod tőlem a’ mértékeknek törvé
nyeit , engedek a’ te akaratodnak, de ú g y , hogy 
ne kételkedj, hogy ez a’ munka inkább a’ föld
mérőké mint a’ mivelöké . és adj engedelmet, ha 
abban valahol hiba esik, mellynek tudását ma
gamnak nem tulajdonítom. De hogy a’ dologra 
menjek által, minden térnek az udvara láb mér
tékekbe foglaltatik - b é , melly 16 hüvelykeket 
tesz. A ’ láb sokszoroztatván lépésekre, nyilasok
ra, lánczokra, holdakra, pállyákra, és szazallyok- 
r a , sőt még nagyobbra is kiterjed. A ’ lépesbe 
van öt láb. A ’ legkissebb nyilasnak (mint M. 
Varró mondja)a’ szélessége [\ láb, a’ hoszszaizo
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láb. A ’ láncz Is 6o lábnyi mértéit. A ’ négyszeg- 
nyilas minden felől 120  láb. Ez kétszereztetvén 
tész H oldat, és a ’ jungtum  szótol, vagy attól, 
hogy kettő tétetett öszve neveztetett Jugerumnak. 
De az illy nyilost a’ Baetica tartománybeli mi* 
velők acnuáriah h ’vják, ’s ugyan azok a’ 30 láb 
szélest, és 180 láb hoszszút porcának  mondják. 
De a’ Gallusok a’ várasi telekekben candetum- 
nak kívják, a’ száz lábas tért, a’ mezeiekbenpe
dig a’ l5o  lábast (mellyet a’ szántók cadetum- 
nak  hívnak) a’ félholdat ismét arepennek 
mondják. Tehát (a’ mint mondottam) két nyilas 
tészen 240 láb hoszszúságú, és 12 0  láb szélessé- 
gü holdat , melly két summák egymással sokszo- 
roztatván tesznek 28800 négyszeg lábat. A ’ pá 
lyába  ismét van 12 5  lépés, az az 62,5 láb , melly 
lépések nyolczal sokszoroztatván tesznek 1000 lé
pést, és igy 3000 lábat. Százallynak  mondjuk 
mostan (a’ mint ugyan azon Varró szóll) a’ 200 
holdból álló darab földet. Régen a’ 100  hold
tól neveztetett százallynak 5 de azután megkettőz- 
tetvén , a’ nevét mégis megtartotta 5 mint tribus- 
nak mondatott elöszször a’ három egyforma ré
szekre felosztatott népség, mellyek mindazáltal 
most szaporodván régi neveket megtartották. Eze
k e t, mint ide tartozókat, és azon számolástól, 
a’ mellyet elől fogunk adni, nem meszsze járókat, 
szükség volt előre megjegyezni. Menjünk most a' 
feltett czélra. —  A ’ Holdnak minden részeit nem 
tettük fel, hanem tsak azokat, a’ mellyek az el
követett vagy véghez vitt munkának megbetsülé- 
sére megkívántainak, a’ kissebbekben tölteni az 
időt haszontalanság lett volna, mellyekért semmi 
bért nem fizetnek. Annakokáért (a’ mint mondot
tuk) egy holdba vágynak 28800 négyszeg lábak, 
mellyek tesznek 288 Scripulusokat. Hogy pedig 
a’ legkissebb részenn , az az , a’ fél Scripuluson
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kezdjem: E g y  holdnak 576-od része tészen 60 
lábakat, az az, egy holdnak fél scripulusát} 288- 
ad része , száz lábakat, az az, egyscripulust 5 144- 
ed része kétszáz lábakat, az az, két Seripuluso- 
kat$ 7 ‘Z-őd része,400 lábakat, az az, egySextu- 
lá t , mellyben vágynak négy Seripulusok } 48" 
ad része 600 lábakat, az az: egy S jeilicust, melly
ben vágynak 6 Seripulusok} 2^-ed része 1200  
lábakat, az az: egySemunciát, mellyben \z Scri- 
pulusok vágynak } 12-öd része 2 4 ° °  lábokat, az 
az, egy unciát, a'mellyben 24 Seripulusok vágy
nak} 6-od része 4800 lábat, az az, egy Sextánst, 
mellyben vágynak 48 Seripulusok} 4-ed része 
7200 lábakat, az az, egy Quadránst, mellyben 
vágynak 72 Seripulusok} 3-ad része 9Ő>o lába
kat, az az, egy Trienst , mellyben vágynak 96 
Seripulusok} 3-ad része, és egy tizenkettöd ré
sze, 12ooo lábat, az az, egy Ouincunxot, melly
ben 120 Seripulusok vágynak } Fele része l 44°o  
lábat, az az, egy Semist, mellyben vágynak 144  
Seripulusok} Fele, és része, 16800 Iáhat, az 
az, egy Sextunxot, mellyben vágynak 168 Seri
pulusok} Két harmad része 19200 lábakat} az 
az, egy Best, mellybenn vegynak 192 Scripulu- 
aok} Három negyed része, 2 1 600 lábakat, az az , 
egy Dodránst, mellyben vágynak 216  Scripulu- 
sok} Fele, és harmad része 24° °  lábakat, azaz, 
egy Dextánst, mellyben vágynak 24°  Scripulu- 
sok } Két harmad része, és egy negyed, 26400 
lábakat, az az, egy Deunxot, mellyben vágynak 
264 Seripulusok. E g y  hold 28800 lábakat, az 
az, egy Ást , mellyben vágynak 288 Seripulusok. 
A ’ Holdnak formája pedig ha mindenkor négy 
szegü volna, és a' mérésbenn a’ hoszsza ?4o láb , 
a' szele pedig 120  láb volna-, legkönnyebb volna 
véle bánni} de mivel a’ földeknek kiilömbözö fór
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máiról van a’ kérdés ; mindenféle neműt fel fo
gunk tenni, mellyekkel mint valami formákkal 
élni fogunk.

II. A ' Szántóföldeknek külömbözó formájok- 
ról, és azoknak megesmérésekröl,

Valamelly szántóföld vagy négy szegeletes, 
vagy hoszszú, vagy ékforma, vagy három szege- 
letü, vagy kerek, vagy félkerekségü, és árkus for
ma , néha pedig több szegletü is. A ’ négy szeg- 
letünek megmérése igen könnyű, mert mivel 
mindenfelől annyi láb 5 a’ két oldalok egymással 
aokszoroztatnak, és a’ melly summa a’ sokszoro- 
zásból lészen, azt annyi négyszeg láboknak mond
juk. Mintha valamelly hely minden felöl tooláb- 
vo na : akkor így szóllanánk: százszor száz: tiz 
ezer. Azt mondjuk hát, hogy az a' hely tiz ezer 
négyszeg láb , melly tészi egy Holdnak Triensét, 
és Sextuláját, és ebhez a’ részéhez kell most mér
ni, a' véghez vitt munkának fizetését.

1 0 0

— 5>o7 —

loo

Föld

loo

loo

Négyszegű

loooo

De ha hoszszabb a’ föld mint szélesebb, ha 
példánakokáért a’ hoszsza 240 láb, mint egy 
Holdnak szokott lenni, szélessége pedig 120 láb,
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a’ szerént a’ mint közelebb mondám , a’ szélesség* 
lábait, a’ hoszszúság’ lábaival így sokszorozd: 
120-szor— il\o tészen 2Ö,8oo-t. Ekkor azt mond
juk : hogy egy hold szántóföldben annyi négyszeg 
lábak Vágynak. Éppen így van a’ dolog minden 
szántóföldekre nézve , mellyeknek a’ hoszszaságok 
nagyobb a’ szélességeknél.

240

220

Egy
Hold

120

forma
föld

24 °

Ha pedig ékforma a’ szántóföld , úgymint ÍOO 
láb hoszszú, és egy felöl 20 láb széles, más fe
löl pedig 10  láb: akkor a’ két széleiket öszve 
adjuk 5 ez a’ két summa tesz 30 lábat. Ennek a’ 
fele tizenöt, mellyet a’ boszszúsággal sokszoroz
ván lesz 15 0 0 . Ebben az ékformában tehát an
nyi négyszeg lábakat mondunk lenni, melly rész 
lészen egy holdnak Semunciája, és három Scri- 
pulusok.

ÍOO

Ékfor
májú

2 0
i<5oo 10

föl

100

De ha bárom egyforma oldalú bárom szeget 
kell megmérned, ezt a’ módot kövesd: Légyen a'

’ hú-
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kiírom szegi! szánlóföld minden felöl 300 Iáin 
Ezt a’ két számat sokszorozd egymással, és lesz
90.000. Ennek a’ Summának vedd harmad részét, 
az az : 30,000-et. Ismét vedd tized részét, az az: 
9,000-et. Mind a’ két Summát add öszve, lesz:
39.000. Azt mondjuk hát , hogy annyi négy szeg 
láb van abba a* három szegbe. Melly mérték tesz 
egy Holdat, egy harmad részt és ^g-d részt*

— 209 — -

Hogy ha pedig a’ háromszegü Szántóföld kö- 
íömbözö oldalú, mint az itt leirtt formába, —* 
mellynek egyenes szegelete vagyon: másképpen 
kell az okoskodást elintézni. Légyen az egyik ol
dal’ líneája, melly egyenes szegeletet tsinál 30  
láb, és a’ másiké 100 láb. Ezeket a’ két summá
kat sokszorozd egymással Íg y : ^o-szer száz, tú
szén 5000-et. Ennek fele 2 Í 0 0 , és ez a’ része a’ 
Holdnak egy unciát, és Scripulust tészen.

100
Ha kerek lesz a szántóföld, úgy hogy kari

ka formát mutat: így vedd a’ lábokat: Légyen 
Luc. Jun. M ód. Colutnel. I . D a r .  lg
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áz udvar kerek, mellynek az átmérője yo Iáin 
Ezt sokszorozd magával igy : 70-szer yo tészen 
4900-at. Ezt a’ Summát 11-el sokszorozd, melly 
tészen 53900-at. Ezen summának tizennegyed ré
szét elveszem tőle, t. i. s ö 5o - t , és azt mondom, 
hogy annyi négyszeg láb vagyon abban a’ kari*, 
kában. E’ tészen egy hold Sexunciáját, és harmad- 
fél scripulust.

Ha fél karika a5 szántóföld , mellynek az al- 
lya 140 láb, a’ karikája hajtása szélessége pedig 
yo láb; a’ szélességét sokszorozni kell az allyá- 
val Íg y : 'ro-szer lZjo tészen 9800-at. Ez 11-eL  
sökszoroztatván tészen 107,800-at. Ennek a’ Sum- 
tnának 14-d része 7700. Azt mondjuk már hogy 
annyi láb van a’ félkarikában, melly tészen egy 
fertály holdat, és 5 scripulust.
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Itta pedig1 fél karikánál kevesebb lesz: a*haj1*

szem ,!®535 a Keuu iaiJ* 4-síerveszem, lesz
belőle 8ö. Ennek fele része 40. Hasonlóképpen 
a’ |6  láboknak mellyek az allyát teszik fele ré- 
«ze 8- Éz a* ® magával sokszoroztatván tesz 64-et. 
► Tizennegyed részét veszem , e’ tesz t\ lábat, és 
valamivel többet. Ezt adom a' 4o-hez, mind a* 
bét summa lész 44  láb. Ennyi négyszeg van azt 
mondom a hajlásba, mellyek z5 rész hijjánn, 
egy holdnak fél Scripulusát teszik*

vétetik* Légyen a’ hat szeg mindenfelől 3 o láb 
lineájú. É g y  oldalt sokszorozz magával. Har- 
mintzször 30 tészen 900-at. Ennek a’ Summának 
harmad részét vészem^ melly 30 0 . Ugyan annak 
tized részét 9 0 -t, melly égygyiitt tészen 390-t. 
Ezt hatszar kell venni mert hat oldalak Vágynak, 
mellyek egybe summáltatvén tesznek 23Ío*t. En
nyi négyszeg lábokat mondunk annakökáert. Te
hát le’ssz egy hold unciája, fél Scripiilus,és egy 
ecripulus’ tized része hijjám

Félkari

kánál

i0»

* 4 *
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III. A z  elrakdndó szöllo veszszök között hány 
lábakat kell hagyni?

Ezeket annakokáért mint valamelly kezde
teit az efféle számvetéseknek megértvén, nem ne1- 
héz végére járnunk a’ szántóföldek’ mértékeinek , 
mellyeknek most minden nemeit elöszámlálni , 
mind hoszszas, mind nehéz is volna. A ’ feltettek
hez két formákat fogok még hozzá-adni, meU 
lyekkel gyakran élnek a’ fölcímivelök a’ plánták’ 
elrendelésében. Légyen a’ szántóföld 120 0  láb 
hoszszú , és 120 láb széles. Ebbe a’ szölötöveket 
úgy kell elrendelni, hogy 5  lábak hagyattassa- 
nak a’ sorok között. Azt kérdem most: hány plán
ta veszszö kívántatik, midőn 5 láb ürességek ha- 
gyattatnak a’ plánta veszszök között* Veszem a’ 
boszszúságnak ötöd részét; e’ tesz 24o-t. A ’ szé
lességének is ötöd részét; e' tesz 24*"1* Ezekhez 
a’ két summákhoz mindenikhez egyet egyet adok, 
mellyek a’ szélső sorokat teszik, mellyeket szeg
letieknek hívunk. Lesz hát az egyik summa 241 , 
a’ másik 2.5. Ezeket a’ summákat igy sokszorozd 
2 S-ször 241 tészen 6025-t. És mondjad, hogyen- 
»yi plánta veszszö kívántatik.
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Hasonlóképpen ha hat láb közre akarod le-, 
fenni, vedd hatod részét a' hoszszúságának az 
1200-nak, melly lesz 2 0 0 , és hatod részét a’ szé
lességének a' 120-nak. E ’ lesz 20. Ezek közzül a' 
két summák közzül mindenikhez adj egyet egyet, 
tnellyeket szegeletieknek mondottam volt. Ezek 
lésének 3 0 1 ,  és *i. Ezeket a’ summákat sokszo
rozd egymással ig y : 21-szer 2 o i :  ebből lesz 
4 2 2 1 .  És mond, hogy ennyi plánta veszszöre va- 
gyon szükség.

Nem külömben ha hét láb közre akarod le 
rakni, vedd heted részét a’ hoszszúságának, és 
Szélességének, és add hozzá az egy szegletüeket, 
azon módonn, és ugyan azon renddel tsinálhatod 
ki a’ plánta veszszők számát:

Végezetre, akár hány lábny! közöket akarsz 
tsinálni, vedd fel a’ szélességnek, és boszszúság-
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llák egész részét, és a’ fellyebb említett egyebet 
add’ hozzájok. Ezek így lévén következik, hogy 
egy hóid szántóföldi, mellynek 2^0 láb a’ bősz-, 
eza, a’ széle pedig 120 három lábnyi közökre bé 
vészén (m^rt ez u* távolság legkisebbnek lát- 
szik a’ szölötövek’ rakásában) hoszszúságában 8 l  
plánta veszszöket szélességében 3  lábnyi közökre 
2,5 plántákat. Melly számok egymással sokszoroz- 
tatván tesznek 2025 plánta veszszöket.

Vagy akáripelly felé ha 4 láb közökre lesz 
a’ szóló elrendelve, a’ hoszszúságának a’ sorában 
fog lenni ól plánta yeszszö, a’ szélességében 3 1  , 
rnelly számok tesznek egy holdba 1891 töveket. 
Vagy ha hoszszába 4 lábnyira, szélességébe 5  
lábnyira lesz elrendelve, a’ hoszszúság sorába 
fognak lenni ól, plánta vészszök,.a’ szélességé
be 25 . Hogy ha .5 láb közökre lész az elrakás, 
a’ hoszszúság sorába lesz 49 plánta, a’ szélessé
gébe ismét 2,5 plánta, melly két számok egymás
sal sokszorozhatván tesznek 1225-t. De ha ugyan 
azt a’ helyet hat lábnyi közökre tettszik a’ szóló- 
tövekkel elrendelni, nintsen arról kéttség, hogy 
a’ hoszszára 4 l  tövet kell szánni, a’ szélességére 
pedig üi-et, ipellyek egymással sokszoroztatván 
tesznek 86*1 számot. Ha pedig y láb közre kelj 
a* szólót elintézni, a’ sorok hosszába bévesznek 
3 4  darabot, és szélességében 18-at, melly szá
mok egymással sokszoroztatván tesznek 630-at, 
Azt mondjuk, hogy ugyan annyi plántákat kell 
készíteni. De ha 8 lábnyira rakatik a’ szóló , a* 
sorok’ hoszszába bé vesznek 31 plántákat, széles
ségébe pedig íó -o t, melly számok egymással sok
szoroztatván tesznek 496-ot. Ha pedig y lábnyi* 
ra egymástól a’ sorok hoszszába bévesznek 27 
plántákat, és szélességében i4-et, ezek a’ számok 
egymással sokszoroztatván tesznek 3Ó8-at, Ha pe» 
fljg |p lábnyira a’ hoszszúság’ sprp bűvészen.
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plántákat, a szélessége 13-a t, ezek a* számok 
egymással sokszoroztatván tesznek 323-öt, és hogy 
véghetetlenre ne menjen a’ mi okoskodásunk 9 
azon módon intézzük a’ plántákat, a’ mint kinek 
kinek nagyobb közök tetszenek. De elég légyen 
a’ szántóföldek' méréséről, és a’ plánták’ számá
ról ennyit mondani, most a’ rendre viszsza me
gyek. —

IV . A* HelytartóságbelL szólók miveléséröl.

A ’ Helytartóságbeli szőlőknek több nemeit 
tapasztaltam. De azok közzül a’ mellyeket én 
megesmértem, legjobbaknak tartatnak a’ tserje 
formájú rövid szárúak, és a’ mellyek gyámol nél
kül magokba állanak , annakutánna a’ mellyek tá
maszokhoz támaszkodván egy egy kollátra té
tetnek fel; ezeket a’ mivelök karfás szőlőknek 
nevezik. Majd a’ mellyek leszurdalt nádakkal 
körös körül megerősittetnek, és a’ nád szálak tá- 
masztékjain a’ veszszei öszve köttetvén, karikák
ra vagy koszorúkra meghajtatnak; ezeket némely- 
lyek karikásoknak hivják. Utolsó nemei a’ sző
lőknek a’ fekvő-szőlők, mellyek a’ felnőtt tőké- 
kői egyszerre, mint egy elvetve a' földön he
vernek , ’s tsúsznak. Mindenik’ ültetésének majd 
szinte az az egy a’ módja. Mert vagy gödörbe, 
vagy árokba tétetnek le a’ plánta veszszök, mi
vel a’ külső nemzeteknek földmivelöi, nem igei* 
értenek a’ kapáláshoz, melly valósággal majd 
haszontalanság is az olly’ helyekenn, a' mellye- 
kenn omló a’ föld, és magába porhanyó: mert 
éppen azt tselekeszszük a'szántással (a’ mintszóll 
Virgilíus), a' mit a’ kapálással. Azért is Cam- 
pánia, noha tőlünk szomszédoktól példát vehet
ne, nem él a’ földnek ezen megmozgatásával a 
kapálással, mert az ö főidének könnyűsége ke
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vesebb munbát kíván ; a’ hol pedig a’ Helytartó* 
eágbeli tömöttebb föld a’ mivelőknek nagyobb 
költségét kívánja-meg: a’ mit mi kapálással vi
szünk végbe, azt ök árkot ásván tsinálják-meg, 
hogy megpuhítYán a’ földet letegyék a’ plán-" 
tákat.

V . Azoknak ujjonnan való elő adása a* 
mellyek mondattak minden nemek sze-> 
re’h l• s '

De hogy azoknak a’ szőlőknek , mellyeket 
feltettem, mindenik nemeiről különösen szólljak, 
a1 fellyebb említett sort ujjra előveszem, Azt a’ 
szőlőt, a’ melly támasz nélkül maga erejétől meg
á l l , a’ puhább földön, gödörbe, aJ lömöttebben 
árokba kell tenni. Hanem nagyon hasznos, ha 
a’ gödrök és árkok is a* mérsékelt helyekenn , 
a’ hol a’ nyár nem igen fórró, esztendővel elébb 
megkészülnek, mint a’ szőlők elrakattatnának, 
Mindazáltal a földnek jóságát előre kikeli ta
nulni; mert ha a’ plánták nyomorult, és sovány 
földbe tétetnek le ; a’ plántálás’ idejekor kell a* 
gödröt vagy árkot is Csinálni. Ha esztendővel 
elébb lesznek elkészítve mint a’ szőlő elrakat
nék , három láb hoszszúra , és mélyre elég leásni 
a’ gödröt; mindazáltal két láb szélességgel, vagy 
ha négy láb közöket fogunk is hagyni a’ sorok 
között, alkalmatosabb mértéket szabhatunk - ki 
mindenfelé a’ gödröknek; ezeket mindazáltal 
három lábnál méllyebbre nem kell süllyeszteni, 
Többire a’ négy szegletekbe kell tenni a’ plán
tákat , apró földet hintvén azok alá úgy kell bé-* 
temetni a’ gödröket. A ’ soroknak közeiről tsak 
annyit mondok, hogy vigyázzanak a’ földművé- 
■ lök, hogy ha ekével fogják mivelni a* szőlőket, 
tlgy tágabb közöket kell hagyni a’ sorok között,
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Ha kapákkal, szorossabbakat, de nem széleseb
beket tiz lábnál, nem is keskenyebbeket négy
nél. Sokan mindazáltal úgy rendelik-el a* soro
kat , hogy az egyenes lineán két lábat, vagy 
sokszor hármat is hagynak a’ plánták között. A ' 
keresztül való utakat, ismét tágabbakra tsinál- 
ják, mellyekenn a’ kapás,vagy szántó járjon.A* plán- 
tálásban való gondosságnak pedig nem másnak 
kell lenni  ̂ hanem annak, a’ mellyet a’ harmadik 
könyvben elöl-adtam. Mindazáltal a’ Cárthágó- 
b ili Mágó^ éhez még egyet ád, tudniillik hogy 
a’ plánták úgy rendeltessenek el, hogy az egész 
gödör ne töltessék bé mindjárt és egyszeriben 
földdel, hanem tsak mintegy fele része , és a' kö
vetkezendő második esztendőben lassanként té
tessék a’ föld’ színével egyenlővé, mert azt gon
dolja, hpgy Így a’ szölötö kénszeríttetik lefelé 
botsátani a’ gyökereket. Hogy ez a’ száraz he- 
lyekenn hasznosan megeshetik azt én nem ta
gadom 5 de a' hol vagy vizenyős a’ tartomány, 
vagy essös az idő éppen , nem kell tselekedni az 
én ítéletem szerént, mivel a’ feleslegvaló nedves
ség megállván a’ félteli gödrökben, minekelötte 
a’ plánták megerősödnének, megöli azokat. Mi- 
nekokáért hasznosabbnak tartom, hogy az ember 
bétöltse ugyan a’ gödröket mikor leteszi a’ tö
veket, hanem mikor megerednek á* plánták mind
járt őszi éjjnapegyenlöség után szorgalmato- 
sann j és mélyen kapálja k i, és elvagdalván azo
kat a’ gyökeretskéket, mellyeket talám hajtott 
föld színt, kevés napok múlva ismét kapálja b é, 
mert Így mind a' két alkalmatlanság elkerülödik, 
úgy hogy sem a’ gyökerek a’ felső részre nem 
hozatnak, se pedig a’ sok eső áltál a’ kevéssé 
erős plánták, nem bántatnak. Mikor pedig már 
megerősödtek, nintsen kéttség, hogy az égi - vi
ttek által nagyon ne segittetnénfk, Annáitokéért

— 21/ —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



azokonn tC helyekenn a’ hol a’ tél engedelmes 
volta megengedi, illő a’ szölötöveket kinyitva, 
hagyni, és egész télen fedetlen tartani. A ’ plán- 
ta-veszszök’ minémiiségek eránt pedig az írók 
nem egyeznek meg. Némellyek furkós-veszszövel 
jobbnak tartják a’ szőlőt beültetni egyszeriben, 
jnások gyökeres-veszszökkel, melly dologról mi* 
tsoda értelembe légyek, már a’ fellyebhvaló 
Könyvekben kijelentettem. —• Most mindazáltal 
ezt adom ahhoz, hogy vágynak ollyan földek, a’ 
mellyekben a5 bele úgy vitt plánták, nem an
nyira szerentsések, mint az ahha állók, de ez 
ritkánn esik meg. Meg kell hát jegyezni , és 
szorgalmatosán meg kell visgálni: Iliit terem  
e z, uagy am az f o ld y és mit hozni ne tudjon* 
A ’ letett tövet tehát, az az, a' furkós-vagy gyű- 
keres-veszszöt, ógy kell formálni, hogy a’ töke 
gyámol nélkül megálhasson. Ezt pedig nem 
lehet mindjárt véghez vinni $ mert ha támaszt 
nem adsz a’ gyenge, és gyámoltalan szőlő-vész*? 
szók mellé, a’ kinyúló hajtása a’ földi1® lapúl: 
azért a’ letett plánta mellé nádat tesznek, melly 
annak gyermekségét mintegy oltalmazza, és an*? 
nyira nevelje, a’ mennyire engedi a’ földmivelö. 
Annak továbbá nem kell magasnak lenni 5 mert 
más fél lábnyira kell tartóztatni. Mikor osz
tón erőre kap, és már segíttség nélkül megáll*? 
hat: vagy feje lesz, vagy karjai nevelkednek, 
mert az illyen tökemivelésnek is két nemei vágy
nak. Némelyek a" fejes tőkéket, mások a’ karo
sokat jobbnak tartják. A ’ kik szeretik a’ tökét 
karokra ereszteni, azoknak azt kell tselekedni, 
hogy a’ felső részenn, a’ hol elmetszetett az ujj 
veszszö , valamit a’ seh mellett hajt, meg kell 
hagyni, és négy egy egy lábnyira hoszszú ka
rokra elosztani, úgy? hogy az Égnek egy egy 
részére nézzen mindenik. De ezeket a’ karokat
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nem mindjárt az első esztendőben kell olly hosz- 
gzúra hagyni, hogy a’ gyenge szőlő-,tő meg ne 
terhelődjön, hanem több mettszések által kell az 
említett mértékre reá vinni, szarvakat kell rajta 
hagyn i, és ekképpen az egész szőlőtőkét, min
den részre kerekenn kiereszteni. A ’ metszésének 
módja pedig ugyan az a’ melly a’ kollátos sző-, 
lö ké, és tsak egyben kiilömböz, hogy a’ hosz- 
szabb veszszőknek négy, vagy öt bimbójú pecz- 
kek hagyattatnak, sarkoknak pedig két szemű 
metszetek lesznek. —* Abba’ a’ szőlőbe továbbá 
a’ meljyet Fejesnek mondottunk, maga az anya 
mellett egész a’ testéig levétetik a’ venyike, és 
Jtsak e g y , vagy két bimbó hagyattatok rajta , 
melly a’ tölt éhez hozzá ragad. E ’ pedig a’ ned
ves , és igen kövér helyekenn legbátorságosab- 
ban megeshetik, a’ hol a’ föld’ ereje mind a! 
gyümöltsök’ , mind a’ veszszök’ hozására elég
séges. Leginkább pedig ekékkel mívelik, a* 
kiknek így formált szöleik vágynak, és ugyan 
azon modot követik a’- karoknak a’ szőlőtőkék
ről való leszedésekben, úgy hogy a’ fejek, nem 
lévén rajtok a’ mi kiállana, sem az ekének sem 
az ökröknek nintsenek kitétetve , mert a’ karos 
szőlőkbe sokszor megesik, hogy az ökröknek, 
vagy lábaikkal, vagy szarvaikkal, a’ tökének 
ágatskái letöretnek, sőt gyakorta az eke szar
vával j s , mikor a’ gondos szántó az ekével a’ 
sort n}egnyomatni, és a’ tőkéket minél közelebb
ről munkálni igyekezik. Es ezt a’ munkát addig 
teszik a’ karos vagy fejes tőkék körül, míg még 
nem bimbóznak, Mikor osztán kifakadtak, köve
ti a’ kapás, és a’ kapával azokat a’ részeket el- 

•igazgatja, mellyekhez az ökrész nem férhetett. 
Majd ha a’ töke a’ veszszöket kihajtotta, köve
ti a’ gyomozó a’ ki a’ haszontalanokat leszag
gatván, meghagyja a’ gyümpltsösöket, mellyek
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midőn megerősödtek mint valamelly koronába 
©szveköttetnek. E z t, két okokért tselekeszik, el- 
sőbenn azért, hogy a’ szabad eloszlással buján 
ne nöjjenek, és a’ tökének minden eledelét meg-, 
ne emészszék: annakutánna azért, hogy az ősz-, 
vekötött töke ismét bémenetelt engedjen az ök- 
résznek és kapásnak az ö mivelésében. A ’ gyo
mozásnak módja pedig e' lesz: hogy az árnyé
kos, nedves, és hideg helyekenn nyárbann, a' 
szőlő mezitelenittessék meg, és a’ levelek a’ vesz., 
fezökröl szedettessenek-le , hogy a’ gyümölts meg
érhessen, és a' fekvésbe el-ne-rothadjon $ a' szá
raz, meleg, és sütős helyekenn ellenben, hogy 
a' szőlő tövön lévő szőlők bétakartassanak, és 
ha a’ töke kevéssé leveles, zöld ágakat hozván 
e lő , és néha szalmát is , a’ gyümölts bátorság
ban helyhezttetessék. Az én Atyám testvérje ugyan 
M. Columella, ez a’ legdereka'bb tudományok
ban- tudós , és legszorgalmatossabb földmivelö , 
a’ Baetica tartományában , Kánikula’ kezdetében 
levél takarókkal fedezte - hé a’ szőlőket, mivel 
többnyire az említett tsillag’ idejében, némelly 
részei annak a’ tartománynak annyira bántatnak 
a’ napkeleti széltől, mellyet a’ lakosok Vultur- 
numi szélnek hívnak, hogy ha tsak takarókkal 
bé nem fedetnek a’ szőlők, mint valamelly tüzes 
lehellett által a’ gyömölts elsül. Ez a’ fejes , és 
karos szőlők’ mivelése módja $ mert a’ mellye- 
ket egy kollátra helyheztetnek, vagy a’ mellyek 
a' veszszök hegyinél nád támaszokkal karikákba 
köttetnek , majd azt a’ gondot kívánják a’ mel
lyet a' kollátosok; mindazáltal a* kollátos sző
lőkben tapasztaltam némellyeket, kivált a’ hel- 
vénac nemüeket, hogy a’ hoszszú veszszöket, mint 
valamelly plántákat a’ főid szinénn bétemetik, 
azután nádak mellé ismét felemelik, és gyümölts- 
re meghagyják, mellyeket a’ mi földmiVelőink
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Íórbujtásoknak, a’ Gallusok, Candopoccusoknak 
ívnak; és azokat tsupánn az egy okból teme- 

tik-el, mivel a’ föld több tápláló eledelt ád a' 
gyiimölts hozó veszszönek, azért szüret után 
mint valamelly haszontalan Venyikéket levágják, 
és a’ töröl leveszik. Mi pedig azt adjuk tanátsúl, 
kogy azokat a’ veszszöket, mikor az anyától le- 
metszethek, a* hol a’ soroknak a’ kihalt tőkék 
miatt hijjok vagyon , vagy ha valaki'ujj szőlőt 
akar plántálni t gyökeres - veszszö helyett tegye 
le , mivel a’ venyikék’ részeinek, mellyek elvoltak 
temetve elég gyökereik vágynak, mellyek beté
tetvén a’ gödrökbe , egyszeriben megerednek. —  
Hátra van aá elterült szőlőknek mivelése, mel
lyel, ha tsak ottan nem erőszakos az ég állapot
ba, nem kell élni; mert egy az, hogy nehéz 
munkát okoz a’ míveseknek, más az, hogy soha 
sem ád derék jó ízű bort. A ’ hol pedig a’ tar
tomány’ állapotja, tsupánn ezen egy növelést 
szenvedi meg, két láb gödörbe tétetik le a’ fur- 
hós-veszszö , melly mikor kihajtott, egy vesz- 
szöre vétetik, és az első esztendőben két bim
bóra szoríttatik; a’ következendöben osztán,/mi
dőn veszszöket hozott, egy meghagyatik, a’ töb
bek leszedetnek. A’ pedig a’ melly meghagya
tott, midőn gyümőltsöt hozott, olíyan hoszszúra 
metszetik el, hogy fektébe ne érjen kijjebb a’ 
sorok* közinél. Nem is nagy külömbség van a’ 
fekvő és felálló-siölönejk metszése között, hanem 
liogy a’ fekvő-tőkén rövidebb veszszöt kell hagy
ni , peczkeket is szorossabbakat, a’ fattyú veaz- 
szök módja szerént; hanem metszés után, melly- 
nek igenis az illyen szőlőben öszszel kell meg
esni, az egész tökét által kell hajtani a’ másik 
sorba, és ekképpen azt a’ részt, melly el volt 
foglalva vagy megkapálják, vagy megszántják, 
és midőn megvan növelve ugyan azon tevet visz*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



sía teszik, hogy a* másik részét is lehessen mí- 
vélni. Az illyeh szőlőnek meglevtelezése eránt nem 
igen egyeznek meg az írók. Némellyek tagad* 
ják, hogy megkellene meziteleniteni a’ tökét, 
hogy a’ szelek , és vadak* hántása elken annál job- 
bann elrejthesse a’ gyümöltsöt. Másoknak úgy 
tetszik, hogy egy kevéssé meg kell levelezni, 
hogy a’ töke is a’ haszontalan lombokkal egész- 
ezert meg-he terhelődjön, és a’ gyümöltsöt is el
takarhassa, ’s megoltalmazhassa, a’ melly dolog 
én előttem is hasznosabbnak látszik.

VI* A ' Szilfások tsinálásáról.

De már eleget szóllottunk a’ szőlőkről $ 
most az élöfákról kell beszéllnünk. A ’ ki azt 
akarja hogy síirü, és egyforma közökre elren
delt, *s hasznos erdős szőleje legyen , azohn igye
kezzen , hogy a’ fák kihalván, meg ne ritkuljon 
az erdeje, és a’ ^egvén iilt, ’s az idő’ viszontag
sága által megrontatott fákat mindjárt odébb vi
g y e , és a’ helyénn ujj plántát állíttson. Erre  
pedig könnyen reá mehet, ha kész szilfa-oskolá
ja fog lenni, mellyet miképpen, és minémüt kell
jen tsinálni, nem Restellem ezennel elöladni. 
Tudnivaló, hogy a’ szilfának két nemei vágy
nak. Galliai, és Házai ; azt Atiniának, ezt Ha
zainak nevezik. Az Atiniai szilfa, hogy ne te
remne barkát (melly ennek a* fának a* magva), 
Tremellius Scrofa hibássan vélekedett, mert két- 
tség kívül terem, de ritkábbat, és azért láttatik 
sokak előtt magtalannak, hogy a’ magvai a’ lom
bok között, mellyeket első kihajlásakor szokott 
hozni, vágynak elrejtve, azért senki se szapo
rítja azt magról, hanem tsemetékröl. Ez a’ szil
fa pedig sokkal elevenebb, és magassabb, mint 
a' miénk, és kedvesebb gajakkal is szolgál az

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



ökröknek, mellyekkel, ha egyvégtibe tartod a1 
barmokat, és azután a’ más félének gajjait adod 
nékik , rá unnak az ökrök. Azért is ha megles
hetik, az egész földet egy nemű Atiniai - szilfá
val kell béültetni, ha e’ nem lehet, azon lé
gyünk, hogy a’ sorok elrendelésében, változ
tatva , annyi hazait, mint Atiniait rakjunk; igy: 
mindenkor elegyített gajakkal lehet élnünk, és 
ezzel, mint valamelly füszerSzámmal néki éde- 
eittetvén a' barmok , a kiszabott eledelt jobbanu 
elfogyasztják. De úgy láttszik, hogy a’ szőlő- 
tövet leginkább a’ nyárfa tartja, azutánn a’ szil- 
iá  , majd ismét aJ körös fa. A ’ nyárfát, mivel rit
ka , és nem is alkalmatos gajjal szolgál a' bar
moknak , sokann odahagyták. A ’ kőrösfát melly 
s£ ketskéknek, és juhoknak igen kedves, az ök
röknek sem haszontalan, & darabos , és he
gyes helyekenn, mellyeket nem igen szeret a’ 
szilfa , helyesen plántálják. A ’ sziliét, mivel mind 
a’ szőlőtőkét alkalmatossan megszenvedi, mind 
az ökröknek kedves eledellel szolgál, a’ földnek 
is sokféle nemeiben megnő, sokak fellyebb-be- 
tsülik. Annakokáért, a’ ki ujj erdős szőlőt állí
tani szándékozik, a’ szilfa, vagy kőrös-fa osko
lákat úgy tsinálja, mint lefogjuk Írni: mert a' 
nyárfák inkább hegyekre ültetődnek az erdöbenn. 
Tehát egy kévéssé kövér, és nedves helyen két
ágúval a' főidet megkapáljuk , és szépen béboronál- 
ván és megosziatván tavaszi időben ágyakra szag
gatjuk, azutánn a’ barkákat, mellyek már veres szí
nűek lesznek, és több napokonn hevertek a’ napfé
nyen,úgy mindazáltal,hbgy valami kis nedvességek, 
és nyirkosságok légyen, belé hintjük az ágyakba, és 
ezeket sűrűén magokkal háborítjuk, és íg y ,r o s 
tával két ujnví magasra por-ganéjt rostálunk rá, 
egy kevéssé megöntözzük , és szalmával az ágya
kat beterítjük, hogy a' magvaknak kijövő hegye- \
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i t , a’ madarak el ne tsipkedjék. Mikor ösztán á* 
plánták elöbújtak, a’ szalmákat öszveszedjük, és 
kézzel a’ füveket kiszaggatjuk, de ezt tsendesen , és. 
gondosan kell tselekedni, hogy a’ még gyenge, 
és rövid gyökeretskéi a’ szilfának el ne szaggat- 
tassanak} és azoknak az ágyaknak ollyan kpske* 
nyéknek kell lenni, hogy a’ kik gyomlálnak , azok
nak a’ közepeket kezeikkel könnyeim elérhessék} 
mert ha szélesebbek, a’ magoknak, mellyek el
tapodtatnak , kárt okoznak* Azután nyárban nap 
felkölte előtt, vagy estve , az oskolákat meg kell. 
fetskendezni inkább, mint öntözni, és mikor há
rom lábnyiak a’ plánták, más oskolába kell által 
vinni, és hogy a’ gyökerei nagyonn le ne menje* 
nek (melly azután mikor felveszik nagy galibát 
okozna), nem nagy gödröket kell ásni, másfél 
lábnyira egymáshoz. Annakutánna a’ gyökereit, 
ha rövidek tsomóra, ha pedig hoszszabbak, ko
rona forma karikára kell öszve kötni, és ökör 
ganéjjal megkenvén a’ gödrötskékbe letenni, ’a 
szorgalmatossan körül tapodni. Az öszve szedett 
plántákat töveikkel együtt azon módonn el lehet 
rendelni, melly az Atiniaiszilfákba szükség hogy 
meg legyen, melly barkáról nem vettetik. Hanem 
ezt a’ szilfát őszi idővel jobb ültetni, mint ta- 
vaszszal , és az ágatskái lassanként tekertetnek*. 
le kézzel, mert az első két esztendőben nem sze
retik a’ kést, a’ harmadik esztendőbenn osztály 
éles késsel nyesetik meg. E z , mikor már az ál- 
talvitelre alkalmatos , az ősznek attól az idejétől 
fogva, mikor a’ föld a’ záporoktól által ázott, a’ 
tavaszi időig, minekelótte a’ szilfa gyökere a’ ki- 
vevésbe le nem hámlana, helyesen plántáltatik. 
Azért is az omlott földbe 3  láb gödröket kell tsi-* 
tiálni, mindenfelé pedig a’ tömött földbe ollyan 
mélységű árkotskákat, a’ mellyek a’ fákat béfo- 
gadják. Hanem ősz tán a’ nedves, és ködös föld

be
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be úgy kell plántálni a’ szilfákat, hogy^azoknak 
az ágai Napkeletre, és Napnyugottra körmá- 
nyoztassanak, kogy a* fél fák annál több nap* 
fényt nyerhessenek , a’ mellyekhez alkalmaztattak 
a’ szölötövek, és a’ mellyekenn a’ hozzá igazí
tott, és kötözött szőlő támaszkodik. Ha pedig ga
bonákat is akarunk, a’ kövér földbe l\o lábnyira , 
a soványba (a’ hol semmi sem vettetik) 20-ra kell a* 
fákat egymástól elrendelni. Mikor osztán kezde
nek vastagodni, késekkel k i-k ell formálni, és 
ágazatokat állítani: mert ezzel a* névvel nevezik 
a' földmivelök a’ kiálló ágakat , és karokat és 
azokat vagy közelebb késsel tartóztatják, vagy 
lioszszabbra kieresztik, hogy a’ szölötövek kij
jebb terjedjenek  ̂ ez jobb a’ kövér földbe, amaz 
a’ soványba. Az ágazatok egymáshoz három láb
nál közelebb ne légyenek, és úgy formáltassa- 
nak , —  hogy a’ felső ág abba a’ lineába ne es
sen, a’ mellyben az alsó esik, mert az arról ki
eresztett gyenge szóló veszszöt az alsó eldörgö
l i ,  és a’ gyümöltsöt leveri. De akarmellyik fát 
ülteted-el, azt első két esztendöbenn nem kell 
megnyesni,azután ha a’ szilfa egy kevés neveken 
elést vesz, tavaszszal minekelötte a* héjját elbo- 
tsátaná le-kell tsonkázni, azonn ágotska mellett, 
a’ melly legszebbnek látszik, úgy mindazáltal , 
hogy annak a* tör’sökénn három fertálynyi tönköt 
h a g yj, a’ mellyre vetetvén, és alkalmaztatván az 
á g , köttessék meg, és megnyiretvén a' fának te
tőt adjon. Azutánn a’ tönköt le -k ell-vágn i esz; 
tendö múlva , és meg - kell simítani. Ha a’ fának 
semmi alkalmatos ágatskája nintsen, elég lesz a* 
földtől 9 lábat hagyni, a’ felső részét letsonkáz- 
ni, hogy az ujj veszszök , mellyeket hajt, a’ bar
mok , hántásától mentek lehessenek. De ha le- 
hettséges, egy tsapással k e ll'a ’ fát ketté vágni, 
ha-netn, úgy kell elfürészelni, és a’ sebet késsel 

Luc, Jun. Mód. Columel. í. Dar. i£
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megsimítani, ’s ugyan azt polyvás sárral bébo- 
ritani, hog'y a’ naptól, vagy esőtől ne szenved
jen. Esztendő, vagy két esztendő múlva, mikor 
a’ kijött fák jól megerősödtek, a’ feleslegvalókat 
lekell nyesni, és az alkalmatosokat rendbe hoz
ni. A ’ inelly szilfa az ültetéstől fogva helyesen 
nőtt, annak a’ felső gályáit késsel megkell egyen
getni. Ha pedig izmosok lesznek az ágatskák, 
úgy kell késsel elmetszeni , hogy egy kis kiálló 
tönk maradjon a’ törsökönn. Mikor osztán a' fa 
megerősödött, a’ mit késsel elérhetni, le kell 
nyesni, és meg-kell-simitani ne - hogy a’ seb az 
anya testre által menjen. Az ujj szilfát pedig így 
illő formálni. A ' kövér helyen 8 lábat kell a’ 
földönn fellyül ágak nélkül hagyni, a’ sovány 
földönn pedig a lábat, a’ melly között fellyül, 
azután kőrös körül három részekre kell a' fát el
osztani, és a’ 3  oldalakról egy egy ágot hagy
ván, a’ tegye az első ágazatot $ majd a’ fellyül 
ejtett 3  lábakról, más ágakat kell meghagyni, 
de ú g y , hogy azok ne essenek azokba a líneák- 
ba, mellyekbe az elébbi ágazatnak az ágai vágy
nak helyheztetve $ és ezen módonn kell a’ fát a’ 
tetejéig elrendelni, és a’ nyesésbe kerülni kell , 
hogy vagy hoszszabbak ne legyenek a’ tönkök, 
mellyek a’ levágatott türsökökböl hagyattatnak , —  
vagy pedig úgy megsimíttassanak, hogy maga a’ 
torsok megne sértessék., vagy a'héjjá le-ne-fosz- 
tassék, mert nem igen virit az a’ szilfa, mellynek 
a’ teste megmeziteleníttetik , és kerülni kell, hogy 
két sebből egy ne légyen, mivel az illyen seb
helyet a' héjjá nehezen forrasztja-be. Ennek a 
fának mindenkori mivelése pedig az, hogy előre 
nem tsak szoTgalmatosann el-kell azt rendelni, 
hanem a’ törsökőt is körös körül kell kapálni, 
és a’ mi ág kinő, második esztendőnként, vagy 
késsel kell azt lemetszeni, vagy megtekerni, hogy
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a* vetekedő árnyék a’ szőlő tőnek ne ártson. Mi
kor osztán a1 fa vénséget é rt, az ágáért meg
sebesítik, úgy bogy kivájják egész a' székjáig, 
a’ merre kimenetele légyen a’ nedvességnek mel- 
lyet a’ felső részről gyűjtött. A ’ szőlőt is , mi- 
nekelötte a’ fa megerősödne illő elrakni. Mert ha 
gyenge tökét párosítasz öszve a’ szilfával, azt el 
—  szenvedi, ha pedig vén tökét alkalmaztatsz 
hozzá’, a’ társát megöli; így kell idejekre, és 
erejekre nézve egymáshoz hasonlóknak lenni az 
élöfáknak, és tőkéknek. Hogy az élöfát öszve 
lehessen párosítani, a’ gyökeres veszszö gödré
nek két láb szélesnek kell lenni, és annyi méjj- 
nek a’ könnyű földbe, a’ nehezebbe két lábnak , 
és három fertálynak, a’ hoszszának hat lábnak, 
vagy legalább ötnek , e’ pedig a’ fához másféL 
láb távolyságnál tovább ne essen. Mert ha a’ 
szilfa’ gyökereihez állítod, roszszúl ered-meg a* 
szőlő , és ha megeredt is , a’ fa nevekedése által 
nyomattatik. Ezt a’ gödröt, ha a’ dolog megen
gedi Oszszel tsináld hogy az essök, és fagyok 
megpuhitstsák. Azután Tavaszi éjjnapegyenlöség 
körül minél elébb két szőlő tövek fedezzék a’ 
szilfát, egymáshoz egy láb távolyságra lévő göd
rökbe tétetvén le , és elkeli távoztatni, hogy se 
északi szelek’ idején, se nedvesen ne ültessék, 
hanem szárazonn. Az erre való vigyázást nem 
tsak a’ szőlő ültetésban hanem a’ szilfa, és több 
élöfák plántálásába is javasolom. És a' mint az 
oskolából kivétetnek, az egyik részét veres kré
tával kell megjegyezni, melly aria emlékeztes
sen minket, hogyne másképpenn állitstsuk a’ fá
kat, mint a’ hogy állottak az Oskolában; mert 
igen sok függ attól, hogy az Égnek azon részé
re halgassanak, a’ mellyhez szoktak gyengesé
gektől fogva. A ’ veröfényes helyekenn pedig, a’ 
hol az É g  állapotja sem nem igen hideg, se nem
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nagyonn esős, jobb Oszszel a' fákat éjjnapegyen- 
löség után, és a’ szőlőket is elrakní. De azokat 
úgy kell elplántálni, hogy a’ föld’ felső színét, 
melly ekével lefordíttatott, fél lábnyi méjjre le- 
ereszsziik, és minden gyökereket elterjeszszünk 
és a’ letelteket trágyázzuk m eg, a’ mint én gon
dolom 5 ha azt nem teszszük , omlott földel fe
dezzük bé , és lapodjuk körül a’ plánta héjját. A ’ 
szölötöveket, a’ gödörnek legtávolabb részébe 
kell letenni, ás azoknak veszszeit a’ gödörbe el
nyújtani, azután az élöfa mellett felegyenesí
teni 5 és a’ barmok’ hántása ellen kalitzkákkal 
megerősíteni. A ’ forró helyehenn pedig a’ plán
tákat az északi részről kell a’ fához alkalmaztat
ni , a’ hideg helyekonn dél felöl, a’ mérséklett 
állapotú ég alatt vagy Napkeletről, vagy Nap
n yu gatról, hogy egész nap neszenvedje a’ na
pot, vagy árnyékot. Az első metszéskor annak- 
után^a jobbnak gondolja Celsus a’ kést reá nem 
tenni, és a’ gyenge jövésekel korona formán ösz- 
ve-tekerve a’ fára kanyarítani, hogy a’ hajtás, 
veszszöket hozzon 5 mellyek közziil legerősebbet 
a’ következendő esztendőben a’ szőlő fejének tsi- 
náljuk. Engemet pedig a’ gyakori tapasztalás ar
ra tanított, hógy sokkal hasznosabb mindjárt az 
első időben késsel nyúlni a’ szölötövekhez, és 
azokat felesleg való veszszök által nem engedni 
elvadulni. De azt a’ veszszőt is , a’ melly elöszször 
meghagyatik, úgy ítélem, hogy késsel kell tartóz
tatni, a’ második, vagy harmadik bimbóig, hogy 
annál vaskosabb jövéseket hozzon: mellyek mi
dőn az első ágazathoz fogódzkodnak, a’ köze
lebbi metszéskor a’ töke rendeltessék - el minden 
ágaira, külömben a’ felső ágazathoz indúl, el
hagyván mindenkor egy veszszőt, melly a’ tor
sokhoz alkalmaztatva, a’ fa tetejére nézzen. A ’ már 
megállapodott szölötönek pedig bizonyos tőr-
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vényt tesznek a' földmivelök. Sokann az alsó 
ágazatokat rakják - meg1 veszszökkel, a’ bővebb 
gyümöltsre, és könnyebb mivelésre nézvén. De 
a’ kik bor’ jóságára igyekeznek , a’ fák felső te- 
tejeire eresztik fel a’ szölőtövet, és ahhoz ké
pest, a’ mint veszszö találkozik, a’ legmagassabb 
ágra is kibotsátják, úgy hogy a’ veszszö felső 
teteje a’ fa felső tetejét érje, az az, hogy a’ két 
külső szőlő-veszszök a’ fa törkökéhez alkalmaz- 
tattassanak, mellyek annak tetejébe nézzenek, 
és ahhoz képest a’ mint mindenik ág megerősö
dött , legyen rajta szőlő veszszö is. A'vastagabb 
ágokra több szölöveszszök tétessenek egygyik a’ 
másiktól elyálasztatván , a’ kartsubbakra keveseb
bek, és a’ fiatal töke három helyeken köttessék 
az élöfához; eggyen az élöfa’ szárán, a’ földtől 
négy lábnyira, a’ másikonn a’ felső részen, a’ 
hol megfogja a* szőlőt, harmadikon mellya’ szö- 
lötö közepénn foglalja oda. Az alsó fekvést nem 
k®ll megterhelni, mivel a’ töke’ erejét elveszi, 
mindazáltal néha megkivántatik, mikor a’ fa, ág 
nélkül van, le lévén tsonkázva, vagy a’ töke 
igen erős , és buján megy fel. A ’ metszésnek több
neme ebből áll, hogy az agg-veszszök, mellye- 
kenn a’ közelebbi esztendőnek gyümöltsei füg- 
göttenek mind levetessenek, az ujjak, lemetél- 
tetvén azokról mindenfelől a’ kattsok és unokák, 
mellyek rajtok születtenek meghagyattassanak, 
és ha a’ szölötö eleven, inkább az első veszszei 
botsáttassanak le ez ágok’ tetején, ha kartsú, a’ 
törsökhez legközelebb valók, ha középszerűek a’ 
középsők, mivel a’ felső szölöveszszö legtöbb 
gyümöltsöt terem, a’ közelebbvaló legkeveseb
bet, a’ szölőtövet kiveszi erejéből, és megyekő- 
nyitja. Igen hasznos pedig a’ szölötöveknek , ha 
minden esztendőben megoldoztatnak, mert így  
jobbann is kiegyenesednek, és szellőt vesznek,
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mikor más helyen köttettek meg, kevesebbé is 
Bérletnek meg, és inkább megerősödnek. És ma
gokat a’ szölö-veszszöket úgy kell feltenni az 
ágozatokra, hogy a’ harmadik, vagy negyedik 
szemnél köttetvén meg úgy függjenek, és azokat 
nem kell megszorítani, hogy el-ne-metszessenek 
a’ fűz veszszőtöl. Ha olly’ meszsze van az ága
zat , hogy a’ veszszöt nem egy könnyen lehet ar
ra elhúzni, magát a’ tökéhez kötött veszszöt a’ 
harmadik bimbónn fellyül kioldjuk; ezt azért ta- 
nátsoljuk, mert a' melly részét a’ veszszönek le
eresztik, gyümöltsel rakodik meg, a’ melly pedig 
kötővel meg van kötve , fel felé igyekezik, és ez 
ád veszszöket a’ következendő esztendőben. —  
Hanem a’ szölöveszszöknek két nemei vágynak, 
az egyik, a’ melly a’ kemény fájjából jön ki a’ 
tökének, melly mivel első esztendöbenn többnyi
re tsak veszszöt hoz minden gyümölts nélkül, 
lombosnak hívják. A ' másik a’ melly esztendős 
veszszöböl nevekedik , melly mivel egyszeriben 
terem, gyümöltsösnek nevezik. Mtíllynek hogy 
mindenkor bövibe legyünk a’ szőlőbe, a’ jövés- 
nek részeit három bimbókig elkeli kötni, hogy 
a’ melly belől vagyon a’ kötésenn veszszöket 
hajtson. Mikor osztán az esztendők , és a’ növés 
által megerősödött a' töke , vezetékeket kell arról 
a’ közelebb lévő fákra ereszteni, és azokat két esz
tendő múlva le kell vagdalni, és mindjárt más 
gyengébbeket kell által ereszteni : mert a’ ré
giekkel a’ szőlőt elfárasztjuk. Néha pedig, mi
kor az egész fát a’ szölötö bé nem tudja fogni , 
szokás ennek valamelly részét lehajtani, és a’ 
földbe elbújtatni, és ismét ugyan azon fára, két 
vagy három jövést ereszteni, hogy annál több 
szőlő-tövekkel lévén környülvéve, annál hama
rább beboríttassék. A ’ fiatal tökénn a’ fattyú 
veszszöt m eg-nem -kell szenyvedni, hanem - ha
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Szükséges helyen jött elő, hogy az üres ágot pá- 
rosíttsa. A ' régi tökénn , a’ jó hellyen nőtt fat- 
tyúveszszök hasznosok, és többnyire a’ harmadik 
bimbónál elvágatván helyesen hagyattatnak meg, 
mert a’ következendő esztendőben veszszöket hoz
nak. A ' melly jó helyenn nőtt szöllö veszszö pe
dig a' metszésben, vagy kötözésbenn eltörtt, ha 
tsak valami bimbója van , nem kell levenni , mi
vel a’ következendő esztendöbenn erősebb vesz- 
szöt hajt az egyből. Leeresztett veszszöknek mon
datnak azok, a’ mellyek, az idei veszszökböl 
nönek-ki, és a’ keménnyén köttetnek meg. Ezek 
legtöbbször teremnek gyiimöltsöt, de legtöbbet 
is ártanak az anyának. Azért is , ha tsak a’ szél
ső ágokrol nem , vagy ha a’ töke az élöfának te
tejét meghaladta, a veszszöt le ereszteni nem 
kell. Hogy ha mindazáltal az illyen nemű jövést 
a’ gyümöltséért megakarja valaki hagyni , a’ vesz
szöt tekerje-meg. Azután hösse-meg, és ereszsze
le , mert túl azonn a’ helyenn is , a’ hol megte
kerted eleven veszszöt hajt, és lebotsáttatván ke
vesebb erőt vesz magába, jóllehet gyümöltsel 
bövölködik. A ’ leeresztett szőlő veszszöt pedig 
egy esztendőnél tovább meg-nem-kell-szenvedni. 
—  Másik neme a’ szölöjövésnek a’ melly ujj 
veszszöről származik, és a’ gyengéhez köttetve 
függ le (venyigének hívjuk) 5 e’ mind gyümöltsöt, 
mind szölöveszszöt jót terem, és már ha egy fő
ből két veszszök hagyatnak m eg: még is mind a’ 
kettő veszszőnek neveztetik, mert a’ lombosnak 
mitsoda ereje van fellyebb megmondottam. Fü
les az, a’ melly a* két karok között, mint vala- 
melly villába középről származik. Ezt legalább- 
való jövésnek tapasztallaltam, mert se gyümöl
tsöt nem hoz, és mind a’ két karokat a’ mellyek 
közt származott, megvékonyitja , azért le - kell
venni. Sokaim az erős, és buja tökéről helytele-

— 23* —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Tiűl hitiéit azt, hogy terméhenyehb lesz, ha sok 
veszszöket hagyván rajta, megterhelik, mert a* 
sok veszszökböl annál több jövéseket hajt, és 
midőn magát sok levelekkel fedezi-bé, roszszab- 
búl virágzik-el, és a’ ködöket, ’s harmatokat 
tovább megtartja , és minden szőlőt elront. Az erős 
tőkéről hát azt tartom, hogy ágokra elkeli húz
ni , és vezetékek által eloszlatni, ’s széllyel su- 
gároztatni, és a’ több termő jövését le-kell bo- 
tsátani, és ha igen nagyon bnjálkodili a’ veszszeit 
feloldva hagyni, illyen módonn a’ tőkét ter
mékenyebbé tenni. De valamint a’ sürii fás szőlő 
javasolható termésére nézve, és szép is , úgy ha 
a’ régiség miatt megritkúl, hasonlóképpen ha
szontalan , és ékesség nélkül való. Melly hogy 
ne történjen, a’ szorgalmatos házi gazdának kö
telessége , hogy a’ legelső megvénült fát vigye- 
ki onnan, hogy annak a’ helyébe mást állíthas
son , és nem annyira gyökeres veszszővel foldoz- 
za k i, ha szinte mód vagyon is abba, mint a’ mi 
sokkal jobb , a’ közelebbvalóról szaporíttsa - el. 
Mellyek közzül mindeniknek a’ módja, hasonló 
ahhoz, a’ mellyet elöl adtunk. E lé g  ennyit szól- 
laní az ftáliáí felfutó szőlőről.

V l\. Gctlliai fe lju tó  szólóról.

Van más nemű Galliai felfutó szőlő is, melly 
tsetjésnek neveztetik. Ez alatsony fát kíván, és 
nem is lombost. Melly dologra legalkalmatossabb- 
nak látszik a’ juharfa; ez a' somfához hasonló fa* 
sőt a’ somfa, a’ tserfa, és gyertyánfa, néha a’ 
fűzfa is sokaktól erre a’ végre felvétetik. De aJ 
fűzfát, ha tsak nem vizes a’ hely, a’ hol más fák 
nehezen foganszanak meg, nem kell rakni, mert 
a’ bornak az izit megvesztegeti. A ’ szilfát is le
het úgy alkalmaztatni, ha még gyenge korában
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le tsonkázzák, hogy 15-lábnál magassabb ne lé
gyen. Mert az így készült tserj étöl" vettem-észre, 
hogy ázonn a’ száraz, és dombos helyekenn 8 
lábra, a’ sík, és vizengös helyekenn Is  lábra, 
az ágazatokat ellehet rendelni. Többnyire pedig 
ez a’ fa három ágokra osztatik-el, mellyek köz- 
zül mindeniken, mindenfelől sok karok hagyat
t a l a k ,  azutánn majd minden veszszök, hagy ár
nyékot nevessenek abban az időben5 mellyben 
mettszetik a’ szőlő , lenyesetnek. A ’ lugasos fák
nak, ha gabonát nem vetnek közibek, mind 
a’ két felöl 20 láb közök kivántatnak, de ha 
gabonát is termesztenek közöttök, egy felöl 4 ° ,  
más felöl 20 lábok hagyattatnak. A ’ többek ha
sonló módonn mennek-véghez, mint az Itáliai 
felfutó szőlő körül: tudniillik, a’ szőlő tövek 
boszszú gödrökbe tetetnek-le, szinte azon szor- 
galmatossággál bánnak vélek, és ágokra szél- 
lyel-vonják, minden esztendőben a’ közelebb lé
vő fákról ujj vezetékek fonattatnak - öszve, és a' 
régiek lemetszetnek. Ha egyik vezeték a’ másik 
vezetéket el-nem  éri: azokat középbe vesz- 
szövel őszvekötik. Mikor osztán a’ gyümölts a’ 
nehézségével nyomakodik, támaszokat vetvén a- 
lája, úgy tartják-meg. Ez a’ neme pedig a’ fel
futó szőlőnek, és mind a' több élöfák is , men
nél méjjebben szántatnak meg: annál több gyii- 
möltsel bövölködnek, mellyet tanátsos e’ a’ gaz
dának tselekedni , a mivelés mutatja meg,

V ili.  A z  Olajfáit nemeiről.

Mindazonáltal minden fának mívelése együ- 
gyübb mint a5 szőlőké, és minden tövek között 
sokkal kevesebb költséget kíván az Olajfa, roelly 
első minden élöfák között; mert noha nem terem 
minden esztendőben egymás Után gyümőltsöket,
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hanem majd minden második esztendőben: mind- 
azáltal még1 is igen derék benne , hogy kőnnyii 
miveléssel tartatik fenn, és mikor nem virágaik, 
aligkiván valami költségűét, de ha vesz is vala
mit, egyszeribe megszaporitja a’ gyümöltsét} ha 
sok esztendőkig felhagynak is vele, nem romlik 
el mint a’ szőlő, és azon időben is a’ házi gaz
dának tsak ugyan ád valamit, és ha a’ miveléssel 
hozzálátnak , egy esztendő alatt megjavul. Minek- 
okáért mi is elvégeztük hogy a’ fának erről a’ 
neméről szorgalmatosán értekezzünk. Ú gy gon
dolom, hogy az Olajfáknak, valamint a’ szőlők
nek is sok nemei vágynak, de az én esmerettsé- 
gemre tsak tíz féle jutott el, ngymint a’ Pausia 
Algiana, Liciniana, Sergia, Nevia, Colmínia 
Orchis, R egia, Circites, és Murtea. Mellyek 
hözzül Pausiának a* bogyója legjobb, legszebb, 
a’ Régiáé melly inkább eledelnek alkalmatos, 
mint olajnak. A ' Pausiának az olajjá mindazáltal 
tsak addig jő , és derék izü, míg zöld, a’ ré
giségbe elromlik. Az Orchis, és Rádius is, jobb 
enni , mint olajnak kinyomni. Legjobb olajat 
Licinia ád, legtöbbet a* Sergia, és minden olaj
fa gyümölts, a’ nagyobb, eledelre, a’ kissebb, 
olajnak alkalmatosabb. Ezek közül a’ nemek kö
zül, vagy az igen heves, vagy a* fagyos eget 
egyik is el nem szenvedheti. Annakokáért a’ me
leg helyeken az északi dombot, a’ hidegeken, a’ 
délit szereti. De sem az alatsony helyeket sem a’ 
magossakat nem kedvelli , hanem inkább az apró 
halmokat, mint a’ miilyenek Italiában a’ Sabinuso- 
kéi, vagy a’ miilyeneket Baetica tartományában 
látunk. Azt gondolják sokan, hogy az a’ fa a’ 
tengertől hatvan mértföldön túl, vagy meg nem 
é l, vagy nem terem gyümöltsöt: de némelly he
lyeken jó eleven. A ’ nedves időt legjobban ki
áltja a’ Pausia, a’ hideget a’ Sergia. Legalkal-
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tnatossabb nemű föld az Olajfához, a’ melly alatt 
hövets van, ha a’ fellyül lévő kréta, homokkal 
elegyes, nem külömben alkalmatos az a' föld is, 
a’ hol kövér homok vagyon. De a’ tömöttebb 
föld is, ha nedves és kövér, alkalmatossan bé- 
veszi ezt a’ fát. A ’ krétát egészszen megkell vet
ni, annál inkább a’ fakadékost, és a’ hol min
denkor potsoja áll. Ellensége neki a’ homok 
miatt sovány föld is , és a’ tsupa követs, mert ha 
szinte ki nem vész is az illyen földben , de soha 
megnem erősödik. Mindazáltal lehet plántálni 
a’ gabonás földbe is ; vagy a’ hol vad.alma, és 
juharfa állott. Mert a’ kivágott tserfa is az olaj
fának ártalmas gyökereket hágy maga után, 
mellynek mérge megöli az olajfát. Ezeket akar
tam közönségesen mondani, ennek az élöfának 
egész neméről. Most részenként annak mivelését 
adom elő.

IX . Az Olajfa Oskola tsindldsdról.

Olajfásnak való Oskolát szabad ég alatt kell 
tsinálni, egy kevéssé erős, de nedves földönn , 
nem tömöttön, és nem is porhanyón, mindazál
tal inkább megomlottonn. Az illyen nemű föld 
majd szinte fekete, mellyet midőn három lábnyi- 
ra fel-fogsz ásni, és méjj árokkal körül fogod 
venni hogy a’ barmok bele ne mehessenek, hagyd 
megomlaní, vagy megforrani. Azután ú jj, és szép 
ágokat, mellyeket kézzel körül markolhatni, az 
az:egy maroknyi vastagságuakat, legtermékenyeb
beket végy a’ fákról, és ezekről a’ minél ujjabb 
tsemetétskéket vagdald le, úgy , hogy a’ héjjal 
vagy más egyéb részét azonkívül, a’ mellyet a’ 
fűrész elmetszett, m eg-ne sértsd. —  E ’ pedig 
könnyen megesik, ha elébb fülest tsinálsz, és azt 

részt, a’ melly felett vágni fogsz, szénával, vagy
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szalmával beteríted, hogy gyengénn, és a* héjj- 
nak minden kára nélkül a’ rá tett rakni való ága
kat el lehessen vágni. Annakutánna a’ másfél láb- 
nyi ágakat fürészszel el kell vágn i, és azoknak 
sebeit mind két felöl meg kell simítani, és veres 
krétával jegyezni, hogy így a’ mint a’ fánnállott 
az á g , éppen úgy tétessék le, az alsó részével a' 
földnek, a’ tetejével az égnek arra a’ részire néz
vén. Mert ha megfordítva tétetik-le, nehezen fo- 
gamszik meg, és mikor megerősödik is, örökre 
terméketlen fog lenni. Hanem meg kell az ágok’ 
végeit, vagy alsó részeiket hamuval öszve elegyí
tett ganéjjal kenni, és azokat így süllyeszteni-le , 
hogy a’ porhanyó föld négy újnyi vastagságra 
menjen fellyül reá. Hanem két czövekekkel kell 
két felöl megerősíteni; ezek akár melly fáról va
lók lehetnek, és nem meszsze kell letenni melléj- 
je k , és fellyül egy máshoz kötni, hogy egy kön
nyen ki ne döntessenek. Ezt tselekedni hasznos a’ 
kapások tudatlanságokért, hogy midőn a’ két- 
ágúakkal, ’s kaptsokkal az oskolát mivelni szán
dékozol, a’ letett ágak m eg-ne sértessenek. Né- 
mellyek jobbnak tartják magról rakni, és kötél
lel hasonló módon elrendelni, de mindeniket ta
vaszi éjjnapegyenlöség után kell plántálni, és az 
oskolát minél gyakrabbann az első esztendőben 
meg gyomlálni, és a’ következendökben , mikor 
már a’ plánták’ gyökerei megerősödtek, gereb- 
lyékkel megmivelni. Da két esztendő alatt a’ meg 
metszésétől tartózkodni kell, harmadik esztendö- 
benn minden plántákonn két ágat hagyni, és gya
korta meggyomlálni az oskolát. Negyedik észtén- 
dobén a’ két ágak közül az erőtlenebbet le kell 
vágn i, igy miveltetvén, ötödik esztendőben a’ 
fátskák alkalmatosok lesznek a’ kiültetésre. A ’ plán
tákat pedig az Olajfásban a’ száraz, és éppen nem 
Bíotsáros helyen legjobb öszszel rakni, a’ terme-
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ken^, és nedves főidbe 5 tavaszszal, kevéssel az 
élött, minekelötte fakadnának. És azoknak négy 
lábnyi gödrök készíttetnek esztendővel az előtt, 
vagy ha az idő nem engedi , minekelötte a’ fák Te 
tétetnének, szalmával gyujtassanak be a’ gödrök, 
hogy azokat a’ tűz parázsokká tegye, mellyet a’ 
napnak, és fagyoknak kellett volna tselekedni. A’ 
sorok között a* legkissebb köznek kell lenni, a* 
kövér, és gabonás földönn , egy felöl 60 lábnak, 
és más felöl negyvennek a’ soványban is , a'melly 
gabonának nem alkalmatos, huszonöt lábnak. De 
a’ napnyugoti szélnek kell intézni a’ sorokat ,h ogy  
a' nyári szellőktől hüvesittessenek. Magokat a’ 
fátskákat pedig így lehet által ültetni: minekelöt
te kivennéd a’ fátskát, veres krétával jegyezd 
meg azt a’ részét, a’ melly dél felé néz, hogy 
ugyan azon módon tétessék-le , mint volt az os
kolában. Annakutánna egy lábnyi ürességet kell 
a’ fátskának hagyni, és ekképpen a’ plántát a’ ma
ga hantjával kell kivenni, melly hant, hogy a’Tu- 
vevésbe széllyel ne omoljon apró öszve kötött pe- 
czek veszszöket kell tsinálni, és azokat a’ kivejen- 
dö föld’ tsomóhoz hozzá szabni, és fűz veszszö- 
Vel körül fonni, hogy az öszve szorult föld mint 
égy bézárva úgy tartassák. Azután az alsó részé 
lesüllyedvén a’ föld tsomót gyengén meg kell moz
dítani, és veszszöket rakván alája, megkötni, és 
a’ plántát máshová által vinni. Melly minekelötte 
letétetnék a’ gödör fenekét két ágú kapákkal fel 
kell ásni, azután ekével megpuhitott földet kell 
(ha ugyan kövérebb lesz a’ föld felső színe) be
le hánni, ’s igy  árpa szemeket tenni alá, és ha 
a’ gödrökbe megállott a’ víz , azt mind ki merni, 
minekelötte le eresztetnének a’ fák. E ’ meglévőn , 
abba apró köveket kell hánni, vagy kövér földel 
elegyített követset, és letétetvén a’ plánták a’ gö- 
dömeh oldalait körűi kell vagdalni . és valami
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kevés ganéjt közzé keverni. Ha a’ plánta nem a5'  
maga földjével vétetett fel, akkor legjobb a* tör- 
sökét minden ágaitól megfosztani, és a’ sebei meg 
simíttalván, és ganéjjal , ’s hamuval békenetvén , 
a’ gödörbe vagy barázdába letenni. Legalkalma- 
tosabb pedig az a’ torsok az által - ültetésre, a’ 
mellynek egy karnyi a'vastagsága. A ’ sokkal vas
tagabbakat , és erősebbeket is által lehet vinni, 
mellyet úgy kell letenni, hogy ha nints veszede
lemben a’ barmoktól, a’ gödrön tsak kevéssé ér
jen fellyül, mert így jobban kihajt; ha mindazon
által a’ baromnak hántását másképpen el-nem le
het távoztatni, magassabb tör’sök tétessék le , hogy 
ment légyen a’ barmoknak hántásától. Meg is kell 
öntözni a'plántákat, mikor szározságok járnak*, 
és nem elébb, hanem két esztendő múlva kell 
azokhoz késsel nyúlni, és előszször fel kell azo
kat nyesni, úgy hogy a’ felálló ágavlan tör’sök , 
a’ legnagyobb ökör magasságát meghaladja, hogy 
azután, mikor szántják, az ökör, a’ tsipejétvagy 
más részét a’ testének meg ne üsse. Legjobb a’ 
már felállított plántákat is rekesztékkel köröskö
rül meg erösítteni, annakutánna, a’ már megál
lapodott és megeredt olajfásokat két részekre osz
tani , mellyek minden második esztendőben gyü- 
möltsözzenek, mert az olajfa nem terem minden 
két esztendőben egymásután bőven. Mikor a’ be
rakott föld nints elvetve; a’ fa tsemetéket hoz; 
mikor magokkal bévettetik, gyümöltsöt terem. 
Az ekképpen elosztott olajfás hely minden eszten- 
döbenn egyenlő jövedelmet ád. De ezt nem kell 
kétszer megszántani esztendőben, és két ágúkkal 
mélyen körül kapálni; mert nyár kezdete utánn 
mikor a’ föld a’ meleg miatt meghasadoz , vigyáz
ni kell, hogy a’ hasadásakonn a’ nap a’ fák’ gyö
kereire ne hasson. Őszi napfordúlás után úgy kell 
a’ plántákat kikapálni, hogy ha dombonn van az
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olajfa fellyülröl víz árkok nyittassanak, mellyek 
a’ sáros vizet a’ tövükre vigyék, azután minden 
tsemetét, a’ melly a' torsokról nőtt, minden esz
tendőben le kell tépni, a’ harmadikban ismét trá
gyával kell megönteni az olajfákat. Es ha úgy 
trágyáztatik is meg az olajfás hely , mint a’ má
sodik Könyvbenn elöl adtam, mégis jó állapotba 
tétetnek a’ gabonák. De ha tsupán tsak az elülte
tett fáknak akarsz szolgálni, mindenik mellé hat 
font ketske ganéjt, száraz ganéjt egy egy vékát, 
vagy olaj - törkölyt egy egy kondért *) kell ön
teni öszszel, hogy öszve elegyedvén, télben az 
olajfa’ gyökerét melegittse. Az olaj-törkölyt az 
erősekre kell tölteni, mert télben, ha férgek, 
vagy más állatok lésznek alatta, ezen orvosság 
által megöletnek. Sokszor a’ száraz helyeken, és 
a’ nedvesekénn is, a’ fák a’ mohoktól rongáltat- 
nak, mellyeket ha le nem faragsz, sem gyümöl
tsöt j sem eleven ágakat nem hoz az olajfa. Sőt 
több esztendők utánn az olajfást meg kell metsze
n i, mert illő megemlékezni erről a’ régi példa
beszédről: a’ ki az olajfát szántja, az gyümöltsöt 
kér tölle 5 a’ ki trágyázza, könyörög neki; a’ ki 
vágja, az kénszeriti. Mellyet mindazáltal elég a’ 
nyolczadik esztendőben tselekedni, hogy a’ gyű* 
tnöltstermö ágak annál fogva le ne metszessenek. 
Megesik az is , hogy noha igen elevenek a’ fák , 
mégis gyümöltsöt nem teremnek 5 az illyeneket Gal- 
liai fúróval meg kell fúrni, ’s igy a’ lyukba zöld 
vad olajfa veszszöt botsátani 5 így mint valamelly 
meghágott fa , a* tenyésző magtól termékenyebbé 
lesz. De kikapálás nélkül is segíteni kell rajta, 
sótalan olajtörköllyel, disznó-ganéjjal együtt, 
vagy a’ magunk’ régi vizelletével, mellyek köz- 
zül mindenikbe mértéket kell tartani, m erta'leg-
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*) Kondér, congius, tesz harmadfél itszót.
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nagyobb fának , ha tsak annyi víz nem elegyít* 
tetik közzé, egy kanta elég lesz. A ’ föld’ hibája 
miatt is meg szokták az olajfák tagadni a’ gyű* 
möltsöt, mellyet igy orvosolunk meg 5 mélly ka
tikákra kikapáljuk azokat, annakutánna a’ fa nagy* 
fiágához képest több, vagy kevesebb mészszel kö
rül veszszük, de az igen kitsiny fa keveset kíván. 
Ha ezzel az orvossággal semmire sem lehet menni,az 
oltás’ segedelméhez kell folyamodni. Miképpen 
kelljen pedig az olajfát béoltani , alább meg fogjuk 
mondani. —  Néha az olajfánn az egyik ág a’ töb
beknél elevenebb is , mellyet ha le nem vágsz, 
az egész fa meg tsökken. És elég eddig az olaj- 
fásokról. Hátra vágynak a’ gyümölts fák, és ezek
ről fogok már tanátsokat adni.

X . A ' gyümölts' termo fákról.

A ' gyümöltsös helyet minekelötte a’ plántákat 
elültetnéd, meg kell körös körül erősíteni pa
lánkat, vagy sövénnyel, vagy meredek árokkal, 
hogy ne tsak a’ baromnak hanem az embereknek 
se engedjen át menetelt; mert ha a’ plánták he
gyei az emberek’ kezeitől gyakran bántatnak, 
vagy a’ barmoktól lerágatnak , soha örökké meg- 
nem nevelkednek. Nemenként hasznos pedig af 
gyümölts fákat elrendelni, leginkább azért, hogy 
az erötelen az erössebbtöl el-ne nyomattassék mi
vel sem erejére, sem nagyságára nézve nem ha
sonló egyik fa a’ másikhoz, és külömbözö idő- 
benn is nevekedik meg. A ’ melly föld szölötönek 
alkalmatos, ugyan az a’ gyümölts fáknak is al- 
kalmatos.Eztendövel az előtt,minekelötte plántálni 
akarnál, gödröt áss, így  a’ nap , és az esők által 
puhává tétetik, és a’ mit tesznejk belé, hamar 
meg-ered. Deha ugyan azon esztendöbenn aka
rod mind a’ gödröt tsinálni, mind a’ fákat elül

tet-
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tetői, két holnappal előbb ásd meg1 a’ gödröket* 
azután szalmát gyújtván melegítsd meg, méllyé-* 
bet ha szélesebben, és tágabban tsinálod , bővebb 
gyümöltsöket fogsz aratni. Hanem a’ gödör a' bag- 
lyakemenczéhez hasonló légyen, mellynek az áll
ja a’ fölinéi szélessebbre menjen, hogy szabadab
ban elágazhassanak a’ gyökerek, és télbenn ke-1 
vesebb hideg, nyárban kevesebb meleghasson 
bé a’ sziik szájjánn, és hogy a’ dombos helyekenn 
a’ föld , a’ mellyet reá hánynak, az essöktöl él
né mosattasson. A ’ fákat ritkán rakd egymástól, 
hogy mikor nőnek ürességek légyen, a' merre az 
ágaikat kiterjeszszék 5 mert ha sűrűn rakod, sem 
alá ja nem vethetsz semmit, sem magok nem lesz
nek gyümöltsösök , ha tsak meg nem irtod $ azért 
is a’ sorok között Zjo lábakat, legalább harmin- 
Czat kell hagyni. Plántákat vastagokat válaszsZ, 
nem kissebbeket mint a’ két ágú’ nyele, fegye- 
nesSeket simákat, magassakat, minden sebek nél
kül valókat, ép héjjúkat} ezek jó l, és hamar 
megerednek. Ha a’ régi ágakból fogod venni, 
azok közzül is azokat válaszszad , mellyek min
den esztendőben bőv, és jó gyümöltsöt hoznak, 
és inkább azokat, mellyek a’ nappal szemközt 
vágynak, mint a’ mellyek árnyékokban, ága Ti, 
vagy gajak közt állanak. De minekelötte a’ fáts- 
kákat által ültetnéd, jegyezd meg, mitsoda sze
leknek voltak az előtt kitétetve , azután nyúlj 
hozzá, hogy a’ dombról, és szárazról hedves 
földbe vidd által. Leginkább három ágút ültess, 
és legalább három lábnyira álljon ki. Ha ugyan 
azon egy gödörbe két vagy három fátskát 
akarsz tenni, reá vigyázz, hogy egymáshoz ne 
érjenek , mivel az egymás’ illetésétöl vagy meg
rothadnak, vagy a’ férgek által elvesznek. Mikor 
leteszed a’ plántákat, jobb és balkezeddel a’ gö
dör fenekére, egy karnyi vastag tsomóvenyigét 

Luc. Jun. Mod> Cotumel. LDan  i6
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állíts tnfellé j úgy hogy a’ földből egy kevéssó 
kiérjenek, mellyekenn nyárba kevés munkával 
vizet szolgáltathatsz a’ gyökereknek. Fákat, és 
gyökeres-plántákat öszszel ültess, az az October’ 
első, és tizenötödike táján. Első tavaszszal, mi* 
nekelötte a’ fák fakadnának addig tedd azokat 
le , és bogy a’ szín alkalmatlan ne legyen , a’ fige 
fa plántáknak , tégy a’ gödör’ fenekére mástix ágat 
hegyivel lefordítva. Fige fát hidegekben ne ül
tess. A ’ meleg, követses, köves, és néha a’ kő- 
sziklás helyeket szereti. E z  a’ fa hamar megerő
södik, ha nagy, és széles gödröket tsinálándasz. 
A ’ figefák nemei noha ízekre, és formájokra 
nézve külömböznek egymástól, mindazáltal egy 
féleképpen, de a’ föld’ külömbségéhez képest, 
plántáltatnak. A ’ hideg helyekre őszi időben ül
tess , és a’ vizenyősökre koránn érőket, hogy az 
essö előtt bészedhesd a’ gyümöltsöt. A ’ meleg 
helyekre télieket tégy. Ha pedig néha nem ter
mészettel késeivé akarod tenni a’ figét, akkor 
az éretleneket, vagy első gyümöltsöket szedd-le 
rólla, és ismét másokat hoz, mellyeket télre fog 
halasztani. Néha ismét midőn zöldülni kezdenek 
a’ figefáknak hegyei, hasznos fellyül késsel meg
metszeni ; úgy erősebbek lesznek a’ fák, és ter
mékenyebbek 5 és mindenkor jó lesz, mihelyt a’ 
levelei kezdenek kinyílni, a’ fige fákat veres kré
tával öszve elegyített olaj törköllyel, és ember 
ganéjjal a’ tövénél megönteni. Ez a’ dolog kö
vérebb gyümöltsöt okoz, és a’ figefát lellyeseb- 
bé, és jobbá teszi. Plántálni kell pedig leginkább 
Liviánakat, Afrikaiakat, Chalcidikákat, sulcá- 
kat, Lidiaiakat, callistruthiákat, tópiákat , Rhó- 
<liákat Lybiákat, télieket, mind kétszer, három
szor termő virágúakat. Görög-diót ültess Februá- 
rius első napja tajánn, melly eiőszször fakad: 
kemény, meleg , száraz földet kíván. Mert ha 4’
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külömbözö helyekre teszed le a* diót többnyire 
megrothadnak. Minekelötte letennéd a’ diót  ̂
m éh-seres, de nem nagyon édes vízbe áztasd 
meg $ így kellemetesebb ízii gyümöltsöt á d , ha 
fel nevekedik, azomba pedig jobbann, és hama- 
rébb fakad. Három diót három szegeletre állítts 
meg ú g y , hogy egyik dió a' másikhoz legalább 
egy arasznyira légyen , és a’ középső napnyugott- 
ra nézzen. Minden dió pedig egy gyökeret bo
tsát , és együgyű tsirájával jö-elö. Mikor a’ gö
dör oldalhoz eljutotta’ gyökér, a’ föld’ kemény
ségétől tartóztatván viszsza görbül , és a’ felső két 
ágból két gyökereket botsát. Görög-diót,és Taren- 
tumi-mogyorót így tsinálhatsz : A ’ melly gödörbe 
meghatároztad, hogy ülteted a’ diókat, tégy 
abba apró földet fél lábnyira , és vess belé fe- 
rula magot. Mikor a’ ferula kinőtt, azt hasítsd 
két felé, és annak a’ közepébe héjjá nélkül a’ diót, 
vagy mogyorót dugd el, és így temesd-el. E z t, 
Martius első napja előtt tselekedd , vagy Martius 
7-dik és i^-dik Napja között. Ugyan akkor kell 
az Olasz-diót a’ fenyötobzot, és a’ gesztenyét ül
tetni. A ’ pomagránátot ugyan azonn időtől fog
va Április első napjáig ültethetni. Ha savanyú , 
vagy nem eléggé édes gyümöltsöt hozna, így  
javíttatik meg: Disznó , és ember ganéjjal, ’s ré
g i vizellettel öntözd meg. Ez a’ dolog mind ter
mékennyé teszi a’ fát mind az elsőbb esztendök- 
benn a’ gyümöltsöt borossá , öt esztendő múlva 
pedig édessé, és magvatlanná. Mi egy kevés ör
dög-szart borral öszveelegyitünk, ’s így a’ fának 
felső hegyeit megkentük 5 e* megjavította az al
mák’ savanyúságát. Hogy a’ pomagránátoka’ fánn 
meg ne repedjenek, három kövek vágynak or- 
vosságúl, ha ezeket mikor plántálod a fát, an
nak gyökeréhez helyhezteted. Ha pedig már a* 
fát elültetted, a’ fa gyökere mellé plántálj tsií-

1 6  *
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lá t : másképpen mikor már megértek az almák, 
tninekelötte meghasadnának, az ágait mellyekenn 
függenek tekerd-m eg, illyen módon épségbe 
megmaradnak egész esztendőn által. Körtvélyfát 
ültess a1 tél előtt, úgy hogy legalább %5 Nap
pal a’ Tél előtt készszen légyenek, melly hogy 
termő légyen mikor felnő, mellyen kapáld k i, 
és a’ tövénél a’ törsököt hasítsd meg, és a’ ha
sítékba szurkos-fenyő éket verjél, és hagyd ott , 
azután elvégezvén a’ ki kapálását, a’ földre hints 
hamut. Azon kell pedig igyekezni, hogy minél 
derekabb nemű körtvély fákkal rakjuk-bé a’ gyü- 
möltsöst. Illyenek ezek: a’ Crustuminák, Ré
giák , Signinák, Tarentumiak, mellyek Siria- 
bélieknek neveztetnek, skarlátok, kevélyek, ár
pások , Aneiánák , Néviánák fávoniánák , lateri- 
tánák , Dolabelliánák, Surrániánák , Volemák , 
mulsák, korránnérök, venusiak , és mások , mel- 
lyeknek elő számlálások most sok volna. E n 
nek felette az almák’ nemei közzííl választani 
kell a’ Scándiánákat, Mátiánákat, orbiculátá- 
kat, Sextiónákat Pelusiánákat, Amérinákat, Sy- 
riaiakat, melimélákat, cydóniákat, mellyeknek 
három nemei vágynak, a’ Struthiák, chryso- 
meliánák, musteák, mellyek mind, nem tsak 
gyönyörűségesek, hanem egésségesekis. A ’ Ber
kenyéknek , és a’ sárga, ’s őszi JBaratzkoknak 
sem tsekély a’ kedvességek. És az almaberkenye- 
szilva-fákat fele aratás után Februarius i^-dikéig 
ültessed. —  A ’ Szederjfáknak i^-dik Feb ru árié
tól fogva a’ tavaszi éjjnapegyenlőségig van a’ 
plántálásoknak az idejek. A ’ Görög Szent János- 
kenyerét, mellyet némellyek xeqcmov névvel hívnak, 
és az őszi baratzkot tél előtt öszszel ültesd. A’ 
mondola fát, ha nem igen jó termő, fúrd-meg, 
verj követ belé, és a’ fa héjjába hagyd bele nőni. 
Minden nemüeknek ágaikat pedig Mártius’ első 
napja körül, megpuhítván, és trágyázván a’ föl
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det a’ kertekben, az ágyak’ tetejére kell elren
delni. Azon kell lenni , hogy midőn gyenge ágats- 
káik vágynak, mintegy meg leveleztessenek , és 
az első esztendöbenn egy szárra vétessenek, és 
midőn eljö az ősz, minekelötte a’ hideg teteje- 
ket elvenné, minden leveleket le kell szaggatni> 
s így vastag nádakkal , mellyeknek egy felöl 
egész bötykeík légyenek, mint valamelly kür
tökkel felkeli öltöztetni, és a’ hidegtől, fagyok
tól a’ még gyenge veszszöket oltalmazni. Azu
tán 24 holnap múlva, akár által akarod vinni, 
és sorba akarod elrendelni, akár bé oltani, bá
torsággal tselekedheted mind a’ kettőt.

X.I. A ' Fák beoltásáról.

Minden ágat minden fába bé lehet oltani, 
ha attól a’ mellybe bé oltatik héjjára nézve nem 
külömböz. Ha pedig hasonló gyümöltsöt is te
rem , és ugyan azonn egy időben: minden gon
dolkodás nélkül alkalmatosán béolthatni. Továb
bá három nemeit említik a’ régiek az oltásnak. 
Az elsőt, melly szerént elvágatlatván, és meg- 
basíttatván a’ fa törsöke, a’ lemetszett oltó-ága
kat által veszi. A ’ másodikat, mellyben elvágat- 
ván , a’ hársa és fájja közé fogadja az ágokat, 
mellyek közzül mind a’ kettő tavaszszal megy 
véghez. A ’ harmadikat, mellybenn a’ szemeket 
valami kis héjjal együtt a’ megmezítelenílett ágra 
reá veszi, mellyet a’ földmivelök ílastromozásnak 
hívnak, vagy némellyek szemezésnek. Az oltás
nak ezt a’ nemét nyári időben legjobb gyakorol
ni. Melly oltásoknak a’ nemeit a’ midőn elő fog
juk adni, azt is megemlítjük, a’ mit mi magunk 
találtunk fel. Minden fákat, mihelyest kezdenek 
fakadni, a’ hold* nevekedésével oltsbé, az olaj
fát pedig tavaszi éjjnapegyenlöség 13-dik Apri-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



—  24Ő —

fisig-. A* melly fáról oltani akarsz, és ág'akatve
szel az oltásra, reá vigyázz , hogy az gyenge lé
gyen , és termékeny, azomba sűrű bötykü} és 
mikor előszször a’ bimbók tölgyellenek , az esz
tendős ágatskákról, mellyek a' napra néznek és 
épek lesznek, azokat szedd le , kis ujnyi vastag
ságiakat. Az ágak légyenek két águak, vagy 
három águak. A ’ melly fát bé akarsz oltani, 
szorgalmatosán fürészszel fürészeld-le, azonn a’ 
részen a’ hol leg-szebb, és seb-nélkül van, de 
vigyázz, bogy a’ héjját meg ne sértsed. Mikor 
osztán a’ törsököt lemetszed, éles késsel a’ sebjét 
simítsd meg: azután egy vastag tsont, vagy vas 
éket a’ héjjá , és fája közzé verj-le mintegy három 
ujjnyi mellyre , de vigyázz, hogy meg ne sértsd, 
vagy el ne rontsd a’ héjját. Azután az oltó ága
kat, mellyeket belé akarsz rakni éles késsel az 
egyik oldalról faragd m eg, annyira, mint a’ 
mennyi vastagságot kíván a’ bele vert ék , és így  
sém a’ bélit, sem a’ másik rész héjját m eg-ne  
sértsed. Mikor az oltó ágaid készen lésznek az 
éket vedd-ki, ’s mindjárt az ágakat azokba a’ 
lyukakba, mellyeket az éket oda vervén a’ héjjá, 
és fájja között tsináltál botsásd belé. A ’ megfa
ragott végeket pedig az oltó ágaknak úgy tedd 
b elé, hogy fél lábra, és ne kijjebb álljanak a’ 
fából. E g y  fába két, sőt ha vastagabb a’ törsök 
többágakat is hasznosan tehetsz , négy ujjnyi köz 
légyen közöttök, ezeket a’ fa’ nagyságához és 
héjjá jóságához képest tselekedjed. Midőn min
den oltó ágakat, mellyeket megszenved áz a’ fa, 
bele raktál, szilfa hársal, vagy tsuhuval, vagy 
füz-veszszövel kösd meg a' fát, azután jól mege
legyített polyvás sárral, az egész sebet kend bé, 
és azt a’ közt, a’ melly vagyon az ágak között, 
annyira, hogy legalább négy ujnyira álljanak ki 
az oltó ágak , azután fellyül tégy mohot, és így
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kösd meg1, hogy az eső miatt szétt ne menjen. 
Némellyek mindazáltal inkább kedvellik azt, hogy 
a’ fa lörsökénn fürészszel nyitnak helyet az ol
tó ágoknak, és a’ béfürészelt réseket vékony vé- 
sütskével simítják meg, ’s így alkalmaztatják be
le az ágokat. — Ha kitsiny fát akarsz béoltani: 
alatt mesd-el, úgy hogy másfél lábnyira áljon ki 
a’ földből, és osztán mikor elmetszetted, a’ sebet 
gondosan simítsd-meg, és a’ torsok közepét éles 
késsel egy kevéssé hasítsd meg, úgy hogy azonn 
a’ hasíték három ujjnyi légyen, azutánn az éket, 
hogy két felé nyíljon tedd belé, és a’ két felöl 
megfaragott oltó-ágakat ereszd le , úgy hogy az 
ág héjját a’ fa’ héjjával tedd egyenlővé. Mikor az 
oltó-ágakat gondosan oda alkalmaztattad, az éket 
vedd k i, és a’ fát a’ mint fellyebb mondottam 
kösd meg. Azutánn a’ földet a’ fa-körül halmozó
iéi egész az oltásig, ez a’ dolog a’ széltől, és me
legtől igen megoltalmazza. —  A ’ harmadik neme 
az oltásnak, minthogy igen finom, nem minden 
fa’ neméhez alkalmatos, hanem szinte tsak az ol- 
lyanok fogadják e l , a’ mellyeknek nyálkás , ned
ves, és erős héjjok vagyon, minta’ íige fa, mert 
ez mind tejet, eleget botsát mind héjjá erős van, 
azért igen alkalmatosán bé lehet oltani a’ fige 
ágat. Arról a’ fáról a’ mellyröl oltani akarsz, az 
ú j j , és szép ágokat válaszd és azokonn nézd ki 
azt a’ szemet a’ melly jól kilátszik, és a’ kifa- 
kadásrol bizonyos reménységet nyújt ; azt 
két négy szeg ujnyira jegyezd körül, hogy a’ 
szem a’ közepébe essen, ’s egy éles késetské- 
vel kerítsd körül, és vond-le a’ héjját, de vi
gyázva hogy a’ szemet meg-ne gértsd. Az
utánn a’ másik fának, mellyet bé akarsz oltania’ 
legsimább ágát válaszd k i, és azonn a’ részeim 
a’ héjját mesd körül, és a’ fájj át hántsd meg a’ 
héjjától $ azutánn arra a’ részre, a’ piellyet meg- 
mezítelenítettél} az elkészített szemek héjját vond-
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reá, úgy hogy a’ másik meghánytott részszel 
megegyezzen. Mikor ezeket igy megtsinálod , a’ 
szem mellett kösd meg jó erössen, de vigyázz, 
hogy magát a’ szemet meg ne sértsed, azutánnaz 
öszve eresztéseket, és kötéseket sárral kend-hé 
annyi helyet hagyván, hogy a’ szabad szemet a’ 
kötés ne dörgölje , a’ bé oltott fának pedig a’ 
tsemetéjét, és felső ágait vagdald le , hogy ne 
légyen a’ merre a' nedvesség kivonattassék, vagy 
hogy másnak úgy ne szolgáljon, mint a’ bele ol- 
tottnak: Húszon egy nap múlva öklözd-meg a’ 
kötést , és ezzel az oltás’ nemével legjobban »bé- 
oltatik az olajfa. —  A ’ negyedik nemét az oltás
nak már megtanítottuk, mikor a’ szőlőkről be
széltettünk. Azért feleslegvaló volna itt ujjon- 
nan elő hozni az ott elő adott fúrás által való 
módját. De mivel tagadták a’ Régiek, hogy min
den ág nemeket minden fába bé tehessen oltani, 
és azt a’ meghatározást, mellyet ez előtt egy ke
véssel tettünk mint egy törvényt megállították , 
hogy tudniillik tsak azok az ágok ragadhatnak 
öszve, a’ mellyek héjjokra, hársokra, ’sgyümöl- 
tsökre nézve hasonlók azokhoz az élöfákhoz, a 
mellyek béoltatnak , úgy gondoljuk , hogy ennek 
a’ vélekedésnek hibás voltát elkeli igazítanunk , 
és a’ maradéknak tudtára adnunk, mi módon le
hessen mindennemű oltó ágat minden fába belé, 
oltani. Hogy hoszszú élőbeszéddel ne fáraszszuk 
az Olvasót, tsak egy példát fogok említeni arra, 
hogy minden némü oltó ágat minden fába bele 
lehet oltani. Áss az olajfától egy mindenfelől 
négy lábnyi gödröt y annyi távolságra, hogy az 
olajfának külső ágai azt elérhessék. Azutánn a’ 
gödörbe egy kis fige-fa tsemetét tégy te, és vi
gyázz , hogy az erős, és sima tegyen. Három 
esztendő múlva midőn már eléggé megneveke- 
dett, az elajfa’ ágát, a’ roelly legsimábbnak lát
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szik hajtsd-Ie, és a’ figefa szárához kösd oda , éff 
ekképpen lemetélvén , a’ többi ágatskáit tsak azo
kat a’ hegyeit hagyd meg1, a’ mellyeket bé akarsz 
oltani. Ekkor a’ fige-fát tsonkázd le , és a’ sebet 
simítsd meg, és középbe ékkel hasitsd-meg. Az
után az olajfa hegyeit, a’ mint az anyokkal egy
be ragadnak, mind a’ két felöl faragd -m eg, és 
e-kképpen a’ fige-fa hasítékjába tedd-bele, és az 
éket vedd k i, és az ágatskákat gondosan kösd 
öszve, hogy valami erőszakkal viszsza ne vonat- 
tassanak. íg y  három esztendő alatt öszve fórrad 
a’ fige-fa az olajfával, és végre a’ negyedik esz
tendőben mikor jól öszve nőttek, mint valamelly 
oltoványokat az olajfa ágatskáit az annyától vágd- 
el. Hlyen módon minden nemet minden fába bele 
olthatsz. De minekelötte ennek a’ Könyvnek vé
get vetnénk, mivel majd minden oltóágnak ne
meiről szóllottunk a’ felylyebb való Könyvekben, 
ideje most, hogy a’ Zanótról szólljunk.

X II. A ’ Zanótról.
Hogy minél több Zanót légyen, a* mezőben , 

attól igen sok fü g g , mivel a’ tyúkoknak, méhek- 
nek , ketskéknek, ökröknek, és minden némü ba
romnak felette igen hasznos, mind azért, hogy 
attól hamar meghízik , és sok tejet ád a’ juhoknak, 
mind azért, hogy azzal nyolez holdnapig zöld, 
azután pedig száraz takarmány gyanánt élhetsz. 
Ennek felette minden földön, sőt még a’ legso- 
ványabbann is hamar megered, minden hántást 
veszedelem nélkül elszenved. Az Aszszonyok ugyan 
ha a’ téj szüksége miatt szenyvednek , tsak szá
raz zanótot áztassanak, és midőn egész éjtszaka 
által ázott, más nap a’ levét kinyomván, három 
héminát *) elegyítsenek öszve borral , ’s így  ad *

*) Hemina tesz félmesiszelyt.
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ják inniok: így mag-ok is egésségesek lesznek, 
és a’ gyermekek is a5 bő tejtől megerősödnek. A’ 
Zanót vetése pedig vagy őszszel 13-dik October 
körül, vagy tavaszszai eshetik meg. Mikor a’ föl
det jól megpuhítottad, tsinálj ágyatskákat, és ab
b a , mint a’ basalyik magvát a’ Zanótot őszszel 
vesd el. Azután a’ plántákat tavaszszai rakd el 
ú g y , hogy egymáshoz mindenfelé négy lábra le
gyenek. Ha magod nintsen, a’ zanót hegyeit ta
vaszszai ültesd e l, és trágyázott földel töltsd-fel. 
Ha eső nem jár, öntözd meg az első 13  napokon 
és mihelyt zöldelleni kezd gyom láld-m eg, és 
három esztendő múlva osztán használhatod, és a’ 
barmoknak adhatod. Lónak bőven elég 15 font, 
ökörnek 20 font, és a’ több barmoknak az ö ere
sekhez képest. Lehet September előtt is ágakról 
rakni a’ Zanótot alkalmatosán , mivel könnyen 
megered, és a’ hántást elszenvedi. Ha szárazonn 
adod, szűkebbenn bánj véle, mert így nagyobb 
ereje van , és elsőben áztasd vízbe, és abból ki- 
vévén polyvával elegyítsd öszve. Ha a’ Zanótot 
meg akarod száraztani September Holdnapja tá
ján, mikor a’ magva kezd nehezedni kaszálha
tod, és egynéhány órákig, míg hervad tartsd a* 
napfényen, azutánn árnyékon szárazd meg, ’s így  
tedd el. Eddig elég volt a’ fákról szóllani , a’ 
következendő Könyvben a’ barmokra való gond
viselést, és orvoslásokat vévén elő.
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L U C I Ü S  J U N I U S  M O D E R A T U S  

C O L Ü M E L L A  
A’ MEZEI GAZDASÁGRÓL 

H A T O D I K  KÖNYV.

E L Ő - B E S Z É D .

Tudom Publius Silvinus! hogy némelly ér
telmes földmívelök, a’ barmoknak,és a’ falkás Pász
toroknak tartásáról lemondottak, és azt, mintázó 
hivatalnokkal ellenkező foglalatosságot egészenn 
megvetették. Nem kételkedem arról is , bogy azt 
ők bizonyos ókból tselekedték, mintha tudniillik a’ 
földmivelövel ellenkezne a’ baromtartó czélja:ho* 
lőtt amaz a leg'jobbann meg'puhított és tisztított 
földet szereti ; ez az ug'art és a’ füvest: az a’ föld
ből vár hasznot} e’ pedig1 a’ bárómból. íg y  lesz, 
bogy a’ mitől irtódzik a’ szántóvető, a’ baromtar
tó ellenbenn kívánja, a’ fűbeli hasznot és jöve
delmet. De ezekbenn az annyira ellenkező kíván- 
ságokbann vagyon mindazáltal valami megegy- 
gyezés és öszveköttetés, mivel a’ takarmányt is 
a’ mezőről többnyire a' házi barmokkal szoktuk 
inkább feletetni, mint egyebekkel; és a’ bő trá
gyázás által, melly a’ falkából esik, bövölköd- 
nek a’ földi gyümöltsök is. Azombann, nintsen 
egy tartomány is , a’ mellyben tsak gabonák te
remnek , a’ melly szinte úgy ne segíttetnék a
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barmok által, valamint az emberek által. A ’ hon- 
nann a’ baromnak Római neve , a’ jumentum név, 
a’ dologtól vette eredetét, hogy t. i. minket a' 
mi munkáinkbann, vagy a’ terehhordás, vagy a’ 
szántás által segítenek. Annakokáért, a’ mint a’ ré
g i Rómaiak tanátsolták, úgy ítélem én is , hogy 
a’ barmok’ tartásához szinte úgy kell tudni és ér
teni , valamint a’ földnek miveléséhez $ mert a’ 
mezei gazdáikodásbann legrégibb a’ barom tar
tás, ’s ugyan az legnyereségesebb is: a’ honnann 
a’ pecunia és peculium mellyel a’ pénz és saját 
jószág neveztetnek, a’ pecusból lettek, a’ mint 
látszik: mivel tsak barmokkal bírtak a’ régiek 5 
és még ma is némelly nemzetségek között ez a’ 
neme van szokásbann a’ gazdagságnak: és most 
ugyan a’ mi földmivelöink köztt egy dolog sints 
ennél jövedelmesebb5 mint M. Cato is hitte, a’ ki 
kérdeztetvén egy valaki által: mellyik részét kel
lene gyakorolni a’ mezei gazdaságnak, hogy az 
ember hirtelenébenn meggazdagodhatna ? azt fe
lelte : a’ jó baromtartást, ismét kérdeztetvén: mit 
kellene azutánn tselekedni, hogy bövséges gyü- 
möltsre szert tehetne ? azt állította: a’ középsze
rű barom tartást. Egyébaránt erről a’ bölts em
berről nem örömest mondom, a’ mit némelly írók 
emlékezetben hagytak ö felőle, hogy ugyan at
tól kérdeztetvén: mi adna harmadszor legtöbb 
nyereséget a’ földmivelésbenn ? azt állította: még 
a’ roszsz barom tartás is: holott nagyobb kár kö
veti a’ rest és tudatlan barom tartót, mint ha
szon az értelmest és szorgalmatost. A ’ második 
feleletről mindazáltal nintsen kéttség, hogy a’ 
gazdának középszerű restségét a’ baromnak hasz
na fellyűl ne haladná. Minekokáért mi is, Silvi- 
nus ! a’ mezei gazdaságnak ezt a’ részét, a’ men
nyire tsak tőlünk kitelhetett, követvén a’ mi Ele
ijük tanátsait a’ maradéknak általadtuk. Minthogy

—  *5 * r~

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



ft5s

azért két nemei vágynak a’ négylábú állatoknak, 
mellyek közzül az eggyiket társul készítjük ma
gunk mellé a’ munkában , mint az ökröt, öszvért, 
lo va t, szamarat 5 a’ másikat gyönyörűség’ jövede
lem’ , és őrizet’ okáért mint a’ juhot, ketskét, disz* 
nőt, kutyát: tehát legelőször is arról a’ nemről fo
gunk szóllani, a’ melly részt vesz a’ mi munkáink- 
bann. Nints is arról kéttség , a’ mint Varró mond
ja , hogy az ökörnek kell adni a’ több barmok 
felett az elsőséget, kivált Itáliábann , melly, a’ 
mint hiszik elnevezését attól veszi, hogy régen- 
tenn a’ Görögök a’ bikákat ’lraXáf hívták 5 és ab- 
bann a’ városbann, a’ mellynek mikor felállítot
ták a’ bástyáit , a’ hím és nyöstén barmok ekével 
jegyzettek ki a’ határát, hogy továbbá Athénébe 
Ceresnek és Ttiptolemusnak szolgáljanak monda- 
-tik lenni 5 hogy a’ legfényesebb tsillagok köztt 
foglal az égenn helyet 5 hogy végezetre legmun
kásabb , és most is társa az embernek a’ földmí- 
velésben, melly olly’ nagy betsbenn tartatott a' 
régiek előtt, hogy szinte olly’ föbejáró dolog 
volt az ökröt megölni, mint a’ polgárt.

1 . Azöhrök' szerzéséről, és neveséről, ’s azok
nak formájokról.

Mikre kelljen nézni az ökrök’ vevésébenn , 
és miket kelljen elkerülni, nem könnyenn mond
hatom - meg, mivel a’ barmok, a’ tartomány’ és 
az ég’ állapotjához képest, mind termetekre , mind 
természetekre, mind pedig szőreikre nézve , kü- 
lömböznek. Más formák az Asiaiak, mások a’ Gal- 
liaiak, mások ismét azEpirusiak. De nem tsak/a’ 
tartományoknak külömbsége tészen külömbséget a’ 
barmok köztt 5 hanem maga Italia is külömbözaz 
ö részeibenn. Mert Campania többnyire fejér és 
Lartsú ökröket terem, mindazáltal a’ munkára,és
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a’ hazai föld’ mivelésére nem alkalmatlanokat* 
Umbria nagyokat és fejéreket, ’s egyszer’smind 
veresseket, és hajlandóságaikra nézve szinte úgy 
helybehagyhatókat, mint testekre nézve. Hetru- 
ría és Latium vaskosokat, és a’ munkára erősse- 
ket. Apennínus igen keményeket, és minden ne
hézséget eltüröket, de rá nézve nem szépeket. 
Mellyek noha illy’ sokak és külömbözök : vágy
nak mindazáltal némelly közönséges és bizonyos 
regulák, mellyeket a’ szántóvetőnek a’ tinók’ ve- 
vésébenn követni kell. És azokat a’ Carthagobeli 
Mago úgy adta elő , a’ mint mi fogjuk említeni. 
Venni kell fiatal ökröket, szép termetüeket, vas
kos taguakat, lioszszú - feketéllö - és erős szarvua- 
k a t , széles és bodor homlokuakat, borzas fülűéi 
két, fekete szemüeket és ajakuakat, felfelé hor
gáéit és kinyíltt orruakat, hoszszú és izmos nya- 
kuakat, szélesés szinte térdig érő lebenyéjüeket, 
nagy szügyüeket, erős válluakat, széles ésmint- 
eggy tele hasuakat, feszes oldaluakat, széles czom- 
buakat, egyenes és síma , vagy lenyomult hátua- 
kat, kerek faruakat, izmos és egyenes , de inkább 
rövidebb , mint hoszszú száruakat, nem is kitsiny 
térdüeket, nagy körmüeket, nagy hoszSzú seré- 
nyes farkuakat, és az egész testénn sűrű és rövid 
szörüeket, veres vagy barna színűeket, testekre 
nézve puha tapintásuakat.

ff. A z öhröJi megszelídítéséről.

Az illyen jóféle tulkokat, míg még gyengék, 
szoktatni kell a’ kézzel való tapogatáshoz a’jászlok- 
hoz való megkötéshez, hogy azoknak megtanításá
val kevesebb munka, és kissebb veszedelem légyen. 
De se három esztendő előtt, se öt utánn nem jó a' 
tulkokat tanítani; mert amaz az életkor még gyen
ge , ez igen kemény. Azokat pedig, a’ mellyeket
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azilajonn fognak-ki a’ seregből, így kell meg
törni. Mindeneknek előtte tágos istállót kell ké
szíteni , a’ hol a’ tanító könnyen foroghasson, 
és a’ honnann veszedelem nélkül félreállhasson. 
Az istálló előtt semmi szorosság ne legyen, ha
nem vagy mező, vagy széles út , hogy mi
kor a’ tinók elölvezettetnek, szabad kimenete
lek lehessen, nehogy megrettenvén, vagy fák
h o z ,  vagy valami előttök lévő dologhoz üt
közzenek, és magokba kárt tegyenek. Az istál
lóba legyenek tágos jászlok, és azok felibe járom 
formánn keresztbe álló deszkákat kell felszegez
ni, a’ földtől hét láb magasságra, mellyekre oda 
lehessen kötözni a" tinókat. Annak a’ napnak to
vábbá , a’ mellyenn a’ szeliditést el fogod kezde
ni , a’ reggeli idejét válaszd , és az ollyat, melly 
szabad legyen a’ szélvészektől és vallásbeli tse- 
lekedetektöl: és kenderkötelekkel a’ tinóknak 
szarvait kösd-meg. De a’ húrkos kötelek , mel- 
lyekkel kifogdoztatnak , gyapjas bőrökkel legye
nek megborítva , hogy gyenge homlokaik a’ szar
vaik alatt meg ne sértessenek. Mikor osztán a' 
tinókat megfogdozod: vezesd azokat az istálló
hoz, és kösd a’ karókhoz ollyan formánn, hogy 
kevés lóggójok legyen , es eggymástól valamen
nyire távolatska essenek , hogy a’ vergődésbe egy- 
gyik a’ másiknak ne árthasson. Ha igen szilajok 
találnak lenni, engedd-meg, hogy eggy nap és 
éjjel szelhüdjenek, és mihelyt letették haragjo- 
kat, kézzel vezettessenek-elö, úgy hogy elöl is 
valaki, hátúi pedig többenn legyenek a’ kik kö
vetvén, azokat kötelekkel tartóztassák, és egy 
ember füzfabottal kísérvén, tsendes ütésekkel ot- 
tannottan azoknak dühösségeket tartóztassa. Ha 
pedig tsendesek és szelídek lesznek az ökrök , már 
azonn a’ naponn is , a’ mellyenn megkötötted, 
estve felé elöl lehet hozni, és tanítani, ezer lé
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pésre tsendesenn és felelem nélkül járni. Midőn 
haza vezeted , a’ törzsökhöz kösd-meg jó szoros- 
sann, úgy hogy a’ fejét se tudja megmozdítani. 
Annakutánna a’ megkötött ökrökhöz sem hátúi
r ó l, sem oldalról ne menj, hanem szemköztt, tsen- 
desenn , és némünémü hízelkedő szókkal, hogy 
a’ feléjek menőt szokják megnézni. Azutánn az 
orrokat dörgöld-meg, hogy az embert tanúlják 
szagolni. Továbbá, jó az egész bútokat is mind 
megtapogatni, mind borral meghinteni, hogy az 
ökrésszel annál jobban megesmerkedjenek $ és a’ ke
zeket a’ hasok alá, és czombja közzé tenni, hogy az 
ollyan illetésre azutánn meg ne rettenjenek, és 
a’ kollántsokat is , mellyek többnyire a’ czomb- 
jaikhoz ragadnak , le lehessen szedni. Mikor eze
ket tselekszi a’ szeliditö, oldalról álljon, hogy 
lábaival meg ne rúghassa. Ezekutánn az állaikat 
kétfelé húzván, vond-ki a' nyelveket, *s az egész 
ínyeket sóval dörgöld-meg, és olvasztott sós háj
ba mártott eggy eggy fontnyi falatokat botsáss-le 
kalánnal a’ torkokba, és mindeniknek szarvonn 
eggy eggy messzely bort tölts a’ szájába : mert 
ezek által a’ hízelkedő eszközök által harmad 
nap alatt tsaknem egészenn megszelídülnek , és a 
jármot negyedik naponn felveszik, mellyre bi
zonyos törsököt kötnek, és szekér helyett azt 
vontatják 5 néha valami tereh is fogatik utánnok, 
hogy a’ nagyobb erőlködésből kitapogathassák 
a’ tűréseket. Az efféle próbák utánn üres szekér
be kellőket fogni, és lassanként terhekkel odább- 
odább botsátani. íg y  megszelidíttetvén , majd az 
ekékbe kell fogni, de felszántott földönn , hogy 
mindjárt a’ nehéz munkától ne irtózzanak, és a' 
még gyenge nyakokat a’ föld’ kemény szántásá
val fel ne törjék. Miképpen kelljen pedig az ök- 
résznek a’ szántásbann az ökrökkel bánni, az el
ső könyvben elöladtam. Vigyázni kell, hogy a’
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Stffelidítésbé, lábával, vagy szarvaival az ökör'vá3 
lakit meg- ne üssön: mert ha ezekkel nem gon-* 
dóinak, soha azutánii, ha megadják is magokat i 
ezekről a’ hibákról el nem lehet azokat szoktat
ni. Hanem úgy értjük, hogy ezeket akkor kell 
tselekedni, ha vén ökör nem lesz jelen: mert ha 
lösz, könnyebb és bátorságosabb a’ szelidítésnek 
aZ a’ módja, a’ mellyet mi követünk a'mi földein- 
kenn. Mert a’ hol szekérrel, vagy ekével szok
tatjuk a’ tinót, a’ már megszelidültt ökrök köz- 
zül a’ legerősebbet és tsendésebbet öszve fogjuk 
a’ meg nem szelídülttel j melly, ha ez előre sza
lad, viszsza húzza , ha elmarad, előre vonja. Ha 
pedig nem restell az ember öllyan jármot készí
teni, a’ mellybe hármat lehessen bele fogni, ez
zel a’ mesterséggel azt fogja nyerni, hogy a'meg
átalkodott ökrök is a’ legnehezebb munkáktól 
nem irtóznak. Mert midőn a’ rest tinót a’ két vén 
közzé közbe fogják, és az ekéhez tsatölván kén- 
szerítik a’ földnek elfordítására, semmi módja nin- 
tsen a’ parantsolatot megútálni$ mert ha vad lé
vén előre ugrik i s , a' kettő által viszsza tartóz- 
tatik} vagy ha megáll is, a’ kettő előbb menvén, 
engedelmeskedik 5 vagy ha le akar feltűnni, az 
erősebbektől felemeltetvén vonattatik, a’ mellyek 
miatt, minden felöl kénszeríttetvén, megadja ma
g át, és a’ munkának elviselésére kevés veréssel rá 
vétetik. Van ollyan gyengébb nemű ökör is,melly a’ 
megszelídítés utánn is lefekszik a’ barázdába : ezt̂  
a mint én gondolom, nem kegyetlenkedéssel, ha
nem okossággal kell engedelmességre hozni $ mert 
a* kik azt gondolják, hogy ezt a’ hibát jobb 
volna azokból ösztönökkel, vagy tüzékkel, ’s más 
tortúrákkal venni ki: az egyenes okossággal el
lenkező módonn tselekésznek ; mert a’ megátalko
dott makattság, a’ dühösködöt többnyire kifáraszt
ja. Minekokáért hasznosabb, testbeli nyomorga* 

Luc. Jun. Mód. ColumeL L Dár. 17

•—* 2 j t  —*
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tás nélkül, inkább éhséggel és szomjúsággal ja
vítani -  meg az illyen lefekvö ökröt: mert ezt job- 
bann megilletik a’ természeti kívánságok, minta’ 
verések. Annakokáért, ba lefeküdt az ökör, leg
jobb annak a’ lábait kötéllel úgy öszve kötni, 
hogy se fel ne állhasson se tovább ne mehessen , 
se ne legelhessen: melly szerént, az étlenségtöl 
és szomjúságtól kénszeríttetven , leteszi a’ restsé
g e t; melly mindazonáltal igen ritka dolog a’ ha
zai barmokbann, és minden hazai ökör sokkal 
jobb , mint az idegen : mert sem a’ víz , sem a’ 
takarmány , sem az ég változása meg nem szű
ri , a’ tartomány’ mivolta is nem árt neki, mint 
az ollyan, a’ melly a’ lapályos és mezős he
lyekről a’ hegyesekre és darabosokra vitetik-  
által, vagy a’ hegyesekről a’ mezöségre. Az
ért midőn kéntelenittetünk is ineszsziröl venni 
ökröket: rá kell vigyázni, hogy a’ hasonló ha
zai helyekről hozzuk által. Őrizkedni kell attól 
is , hogy az öszvefog'ásbann , vagy a’ testtel, vagy 
az erővel eggymástól külöinbözö, az erősebbel 
öszve ne fogattassék: mert mind a’ kettő azalább- 
valónak igen hamar veszedelmet okoz. Ebbenn a’ 
barombann jó természetüeknek tartatnak, a’ mel- 
lyek közelebb járnak a’ tsendesekhez ,mint a’ sze
lesekhez , de nem lusták; a’ mellyek félnek az ü- 
tésektöl és kiáltásoktól, de érejekbenn bizako
dók , a’ mellyek sem a’ hallásra, sem a’ látásra 
meg nem íjjednek, sem a’ vízbe és hidakra való 
meneteltől nem rettegnek; a’ mellyek sok étel
lel élnek, hanem annakelfogyasztásábann lássuk, 
mert ezek jobban emésztenek , azért is testek’ ere
jét minden elsoványodás nélkül megtartják, a’ 
mellyek kénnyénkedvénn, mint a’ mellyek sietve 
esznek. De szinte ollyan hiba az ökrészbenn, ha 
az ökrét kövérré, mint ha sovánnyá tészi: mivel 
az alkalmatos és kevés testessége a’ baromnak
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jobb a’ munkára, —  és inakkal ’s erővel kell in
kább annak vaskosnak lenni, mint a’ kövérség’-* 
töl potrohosnak , hogy sem a’ maga tulajdon ne
hézsége sem a’ munka terhe által el ne nehezed
jen. De mivel már előadtuk, mire kelljen az ök
röknek vevésébe és megszelidítésébe vigyázni; 
az azokra való gondviselésről foguhk szóllani.

III. A z  ökröknek gondviseléséről és eledeléről?

Az ökröknek melegben, kinn áz ég alatt^ 
hidegekben pedig fedél alatt kell maradni. Azért 
is azoknak téli alájok való izékeket kell készíte
ni, mellyeket August. holnapban 3 o napok alatt a’ 
gabonatarlóból öszve kell kaszálni és kazalba rak-* 
ni. Ezeknek levág-ása mind a’ baromnak y mind a’ 
szántóföldnek hasznos : ez által a’ földek a’ tövisek
től megszabadíttatnak, mellyek nyári időbenn ká
nikula’ kezdetével vágatván-le, többnyire gyöke
restül elvesznék 5 és az ízékek a’ barmoknak alá
jok vettetvén , sok ganéjt tsinálnak. Mikor ezeket 
igy  véghez visszük , azutánn minden nemű takar
mányt készíttsünk-el, és azonn is légyünk, hogy 
a’ szűk eledel miatt a’ barom el ne soványodjon. 
Az ökrök’ helyes etetésének pedig nem egy mód
ja vagyon: mert ha a’ tartomány zöld füvei bö- 
Völködik , bizonyos az, hogy az illyen nemű ele
delt a’ többeknél fellyebb kell betsülni, mindaz- 
által e’ nem egyebütt, hanem a’ nedves és vize
nyős helyekenn szokott megtörténni 5 azért eze-- 
kenn is legnagyobb könnyűség áz , hogy elég 
éggy munkás két igabaromhoz, melly az nap’ fel
váltva vagy szánt, vagy legel. A ’ szárazabb föl
déként! , jászlókonn kell tartani az ökröket, rnel* 
lyeknek a’ tartományok' állapOtjához képest ad
ják az eledelt 5 és senki nem kételkedik árról * 
hogy ittenn legjobbak a’ kévékbe kötött bükköny 
és a’ bagoltsa, úgy szintén a’ réti széna. Nelft
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a’ Iegalkalmatosabbann táplálhatnak az igabéliek 
polyvákkal, mellyek mindenütt, és némelly tar- 
tományokbann egyedül tsak magok vágynak se- 
gittségül ; ezek között legjobbaknak tartatnak a’ 
köleápolyva, árpapolyva, és búzapolyva is. De 
a’ rendes munkát tevő barmoknak ezekenn kívül 
árpát is adnak. Az ökröknek pedig az esztendőnek 
részei szerént ezek az eledelek rendeltetnek - ki: 
Januárius holnapbann minden marhának négy 
messzely megdaráltt, vízbe megáztatott, és poly- 
vával öszveelegyített ledneket adnak,—• vagy meg 
áztatott tsillagfiirtöt eggy vékát, —  vagy meg
áztatott bagoltsát fél vékát, és ezekenn fellyül 
polyvát eleget. Ha a’ hüvelyes vetemény szűk vol
na, lehet kiáztatott, vagy lőréből kivétetett, és 
megszáraztott törkölyt is polyvákkal öszve - ele
gyíteni. És nints arról is kéttség , hogy eztsok- 
kal jobb ne volna a’ maga bőreivel, minekelötte 
kiáznék, nékiek adni ; mert mind az ételnek , mind 
a’ bornak erejével b ír , és fényessé, vidámmá, és 
testessé tészi a* barmot. Ha szemmel nem tart
juk , száraz levelekből etető - kosárral húsz véka 
elégséges , vagy harmincz font széna,—  vagy 
ha e’ nem, zöld babér egy véka, és tölgyfalevél; 
hanem ezekhez, ha a’ tartomány' bősége megen
g e d i, makkot kell adni, melly ha egész a’ jóla- 
káBig adatik, rühességet okoz; lehet ezennkívül, 
ha a’ jövedelem úgy javallja , fél véka megdaráltt 
babot is adni. Februárius holnapbann többnyire 
ugyan azon eledelek elégségesek. Mártiusbann, 
és Aprilisbenn adni kell a’ szénához; mert ekkor 
szántanak is ; elég lesz pedig negyven fontot min- 
deniknek adni. Április’ i3-dikától fogva Junius 
13-dikáig a* zöld takarmányt lehet vágni ; lehet 
Július’ első napjáig is a’ hidegebb helyekenn ugyan 
ezt tselekedni; ettől az időtől fogva November’ 
első napjáig egész nyárbann, és azutánn ősszel
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tartassanak lombal, melly mindazáltal nem hasz
nos előbb, mint mikor meg'érett, vagy az essők, 
vagy a’ gyakori harmatok által; és legjobbnak 
tartatik a’ szilfa, azután a’ körösfa, ezután pedig 
a’ nyárfalomb; legutolsók a’ tölgy - tser-és ba» 
bérfalombok, de ezek a’ nyár utánn szükségesek, 
elfogyván a’ többek. Figefaleveleket is jó nékiek 
adni, ha azok bövenn vágynak, vagy tanátsos a’ 
fákat megfosztani. A ' tölgyfáé tsak ugyan jobb , 
mint a’ tserfáé, de az ollyan neműé, a’ mellynek 
nintsenek tövisei; mert valft mint a’ borókát, úgy 
ezt se szerelik a' barmok, a’ töviseik miatt. No
vember, és December holnapokbann, mikor vet
nek, annyit kell adni az ökölnek , a’ mennyit kí
ván : többnyire mindazáltal elég eggynek egynek 
eggyeggy véka makk, és polyva a’ jólakásig adva ; 
vagy áztatott tsillagfürt eggy véka, vagy vízzel 
meghintett lednek hét meszszely, polyvával megele
gyítve , vagy bagoltsa liasonlóképpenn meghint
ve tizenkét meszszely, polyvával elegyítve, vagy 
eggy eggy véka törköly, ha ezekhez, a’ mint 
fellyebb mondottam, polyvák bövenn adattatnak, 
v a g y , ha ezek közül eggyik sjntsen, magába 4 °  
font széna.

IV. Az ökröknek hibáikról, és orvosságaikról.

De nem elég lesz eledelekkel jól tartani a’ 
barmokat, ha tsak egész szorgalommal is nem 
segittetnek, hogy egésséges testüek legyenek, 
és erejekbenn megmaradjanak; mellyek közzül 
mindeniket meg lehet őrizni, ha harmad napig 
ezt az orvosságot bövenn adják nékiek, melly 
készül ugyan annyi nehézségű megtörtt tsillag- 
fürtből, és cupressusból, és eggy éjjel kinn az 
ég alatt tartott vízből, és ezt négyszer^tselekszik 
csztendöbenn , ^  tavasznak, nyárnak, oszp^k, és
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félnek utolsó napjaibann. Gyakrann a’ lankadtsá* 
pót, és tsömört is el lehet űzni, ha egész tyúk'’ 
tojást nyersenn, éhomra ledugsz a’ torkába, és 
a’ következendő nap’ pár’-vagy foghagymageréz- 
cleket borral öszve törsz, és az orrokba beletöltöd, 
De népi tsak ezek az orvosság-ok szereznek égés- 
séget: sokann jó bövenn megsózzák a’ takarmányt; 
és némellyek fekete pöszérezét adnak-be nékiek, 
olajjal, és borral; mások párhagyma’ gyökereit, 
—  mások tömjén szemeket, mások sabína-fü- 
vet és rutát borral felelegyítenek, és ezeket az 
orvosságokat inniok adják; sokann az iszalag* 
jövéseivel, és lednek* hüvelyeivel orvosolják az 
ökröket; némellyek a’ megtörtt kígyóbört bor
ral öszve elegyítik. Orvosságul szolgál az édes 
borral őszve tört kaliukfü is, és az öszve metéltté 
és vízbe megáztatott kígyóhagyma. Ezek mind 
tisztítanak , és a’ hibákat elhárítván, viszszahoz-* 
zák az erőket. Legegésségesebbnek tartatikmind- 
azáltal az olajtörköly, ha annyi vízbe belekeve** 
Ted, és arra a’ barmot rászoktatod ; mellyet eggy- 
szerre nem kell adni, hanem elsöbenn az eleden 
leik hintetnek - meg vele, azutánn a’ víz kevés*- 
$el megorvosoltatik , azutánn annyi mértékkel ele*- 
gyíttetvén, adatik £* jóllakásig.

V . Mikor a ’ tsordákat a dog fe n y e g e ti,m i*  
tsoda orvosságokhoz kell nyúlni.

Semmi idöbenn sem hasznos pedig, kivált 
pyárbann, az ökröket futásra indítani; mert ez, 
vagy a* hasokat megindítja, vagy hideglelést okoz, 
Arra is rá kell vigyázni, hogy a* jászolhoz disz
nó , vagy tyúk ne férkezzen; mert a’ mi ezekről 
lehull, a* takarmány közé keveredvén, az ökrök-* 
pék halált okoz , kivált az, a’ mit a’ beteg disznó 
flhány, dögöt tsinál, melly ha a’ seregbe beli

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



veszi magát, eggyszerre változtatni kell a’ leve
gőt , és a’ barmokat több falkákra osztván, mesz-r 
sze vidékre kell távozni, és ekképpen el kell vá
lasztani az egésségesektöl a' betegeket, hogy ne 
legyen eggy i s , melly a’ többeket dögleletessé-v 
gével megtántorittsa. Annakokáért, midőn kisza- 
kasztatnak, ollyan helyekre kell vezetni, a’ hol 
semmiféle barmok nem legelnek, hogy az oda- 
menetelekkel dögöt ne vigyenek azokra is 5 meg 
kell pedig győzni, még ha dögleletesek is a’ nya 
valyák , és válogatott orvosságokkal el kell űzni. 
Ekkor panaezé, és iringó-gyökereket kömény 
magokkal, és megfőtt ’s megörlött búzalisztéi 
öszve kell elegyíteni, és forró vízzel meg kell 
hinteni, és ezzel az orvossággal nyálra kell hoz
ni a’ beteg barmot. Ekkor kássia’, mirha', és töm
jén’ egyenlő mértékét, és ugyanannyi tengeri - 
tekenös - béka’ vérét öszve kell keverni italnak 
bárom messzely ó borral , ’s Így bele tölteni az 
orrába. Hanem ezt az orvosságot hat uncia ter
hekre osztattván , egyenlő portióval harmad nap 
alatt elég lészen borral adni. Ezt az orvosságot 
is tanultuk: annak a’ fűnek a' gyökere , mellyel 
a’ barompásztorok gálna - fűnek hívnak, és a’ 
iftelly Marsis’ hegyébe bövenn terem , minden ba
romnak igen egésséges. Bal kézzel ássák » ki , 
nap’ felkölte előtt 5 mert ha Így szedik , a’ mint 
tartják, nagyobb ereje van. Ezzel így szoktak él
ni: vas árral a’ barom’ fülének szélesebb részét 
karikára kilyukgatják, úgy hogy a' vérserkedez- 
vén abból, mint az O betű vonása, úgy láttas
sák a’ karikátskája. Mikor ez belől, és a’ fűlnek 
felső részénn végbemegyen, a’ leirtt karikátská- 
nak a’ közepét ugyan azon árral által szúrják, 
Jyukat tsinálván, az említett gyökeretskét bele_ 
vonják ; mellyet midőn az ujj seb megfog) úgy 
megtartja, hogy ki nemeshetjk; annakutánnael)..
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be a’ fületskébe vitetik a’ nyavalyának mindet! 
ereje és dögleletes mérge, míg az a’ rész, a,' 
melly az árral körül keríttetett, elszáradván kie
sik, és ezzel a’ kitsiny résznek elvesztével az égés? 
test megtartatok. Cornelius Celsus azt is mondja, 
hogy a’ fagyöngy’ leveleit borral meg kell töyni, 
és az orrába bele kell tölteni. Ezeket kell tser 
lekedni, ha seregenként nyavalyognak a* barmok? 
emezeket pedig, ha eggyenként,

F I. Mitsoda orvossággal liell az öhröt értet* 
fii y ha g&orúlqsba van.

A* szorulásnak jelei ezek: a’ gyakori böför 
gések, és haskorgások , — az eledelek’ útálása, 
inak’ húzódása, — homályos szemek. Ezek miatt 
az ökör se nem kérődzik, se nem nyalja magát a' 
nyelvével. — Orvosságai ezek lpsznek: két kon* 
dér (harmadfél itsze) meleg víz, és azutpnn harr 
mincz káposztának a’ hegyei eggy kevéssé megr 
főzve, és eczetböl adva; hanem eggy nap’ más 
eledeltől meg kell tartóztatni. Némellyek bezár
va ledéi alatt taytják , hogy ne legelhessen; azúr 
tánn mástix’, és vad - olajfa’ hegyeiből négy fonr 
tót, eggy font mézzel öszvetörvén; eggy konr 
dér - vízzel öszve -elegyítik , mellyet eggy éjjel 
kinn tartanak az ég alatt, ps ekképpenn a’ torr 
kába töltik 5 annakutánna egy óra múlva áztatott 
lednekbpl négy fontot adnak néki, ás más italtól 
plfogjájif Épnek három napokig kell ekként men
ni , míg a’ lankadtságnak minden oka el fog húr 
yíttatni: mert ? ha a’ szprúlással nem gondolnak, 
a’ Jias* felfúvódása, és a’ belek’ nagyobb fájdal
ma követi azt, p’ m^lly sem enni nem hagyja, 
nyögésekre kénszeríti, se helyéről felállani nem 
pngedi , gyakorta lefekünni , és fejét hánynivet, 
Pl ? ’s farkát gyakrapn tspválni kénszerítj, BjzQs
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ayos orvossága az: ha a’ farához legk özelebb ló- 
'VÖ részét a* farkával erösenn leszorítják , és eggy 
messzely bort eggy hemina (fél meszszely) olajjal 
a’ torkába letöltenek, ’síg y  megindítván,ezer öt 
.száz lépésnyire hajtják. Ha nem szűnt a’ fájdalom: 
a’ körmeit körül kell metszeni, és megkentt kéz
zel az alfelénn belenyúlván , a’ ganéjját ki kell 
kotorni, és ismét megfuttatni, H ae’ sem használ
na: a’ száraz figéket öszvetörik , és három fer
tály meleg vizbe néki adják, Ha ez az orvosság 
sem lenne szerentsés : venni kell erdei mirtus’ le
velekből két fontot, és ugyan két meszszely me
leg vizet, ezeket öszve elegyítvén, fa töltséren 
le kell tölteni a’ torkába. ’S így a’ farka alatt 
véri. kell ereszteni, melly mikor elég fo ly t-k i, 
papírosfü’ kötőlékkel el kell állítani. Ekkor egész 
gyorsasággal hajtatik a’ barom, mind addig, míg 
leheg. A ’ vérnek kivevése előtt ezek az orvossá
gok is adattatnak: Károm hemina borral, három 
uncia törtt foghagymát öszve elegyíttenek, és en
nek megivása utánn futásra kénszeríttik; vagy 
eggy hatodTrész sót, tíz vereshagymával öszve 
törnek , és kjfőtt mézzel öszve elegyittetvén , kli- 
stérúl botsátják a’ hasába, ’s az úgy megindított 
ökröt hajtják,

VII. Mitsoda orvossággal tsendesedik- le a’ 
barom hasának, és belső részeinek a fá]á$a.

A ’ hasoknak, és belső részeiknek fájása is 
letsendesedikJaz úszó állatoknak látása által, ki
vált a’ kátsáéval, mellyet ha meglát, a’ mellyik- 
nek fáj a’ belső része, a’ hasrágástól hirtelen meg 
szabadúk Ugyan a’ kátsa, az öszvéreket, és lo
vakat a’ maga látása által nagyobb szerentsével 
gyógyitja-meg. De néha nem használ semmi opf 
yosság is. A ’ melly bajnoknak véres és taknyom

— 265 —
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a’  hasok’ menése: jele, hogy has - rágásba vagy. 
nak. Az orvosságai ezek: tizenöt cupressus tob- 
zokat, ’s ugyan annyi gubákat, annyi nehézségű 
legrégibb sajtal, mint a’ mennyit nyom ez a’ ket
tő , öszvetörnek ,, és ezt négy meszszely savanyú 
borral felelegyítvén , négy egyenlő mértékre oszt
ják , és négy nap alatt beadják 5 ott legyenek a* 
zöld mastixnak, mirtusnak , és vad-olajfának he
gyei is. A ' hasmenés a’ testet és erőt megtöri , 
és a’ munkára alkalmatlanná tészi ; melly midőn 
megtörténik, az ökröt három nap’ tartóztatni keik 
n zivástól, és első nap’ az eledeltől elfogni, de 
majd vad-olajfa’ és nád’ hegyeit, úgy mastix-és 
mirtus-bogyókat kell nékie adni, inni se kell 
hagyni, hanem ha igen szűkönn. Vágynak, ct5 kik 
a’ babér gyenge hegyeiből vesznek egy fontot, 
ezt hasonló mértékű megáztatott abrutával, és 
hét meszszely meleg vízzel öszvekeverik, ’s így 
a’ torkába töltik; és azokat az eledeleket, mellye- 
ket fellyebb említettünk, vetikelei.be. Némellyek 
hét font törkölyt megszáraztanak, és úgy törik - 
meg, és ugyan annyi messzely savanyú borral or
vosságul innia adják, és minden más italtól őrzik; 
nem külömbenn a’ fellyebb említett fáknak hegyei
ket rakják eleibe. Ha sem a’ hasa’ menése , es ki
folyása el nem á l l , sem a’ belső részének és ha
sának fájdalma, és az eledeleket is utálja, és a’ 
feje megnehezedvén gyakrabbann fognak a’ sze-j 
meiböl a' könnyek, és a’ takony az orra’ lyukai
ból folyni: a’ homloka’ közepét egész a? tsontig 
b« kell égetni, és a’ füleit késsel megmetszeni.De 
a’ tűzzel tsináltt sebeket, míg meggyógyulnak, 
giarh avizel lettel kell mosogatni, a’ késsel metszet- 
fekeí pedig jobb szurokkal és olajjal gyógyítani.
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V ili, A ' nyelvnek hibás növéseiről.

Az eledelt meg1 szokták űnatni a’ nyelvnek 
hibás kelevénnyei is , mellyeket a’ Baromorvo
sok békáknak neveznek. Ezeket késsel levágják , 
és törtt sóval ’s fokhagymával a’ sebet mind ad
dig dörgölik, mig az ingerlett takony leesik. Az- 
utánn a’ száját borral megmossák, és eggy óra 
múlva zöld füveket vagy ágakat adnak néki, mig 
a' tsináltt sebek behegednek. Ha sem békája nin- 
tscn , sem a* hasa nem m egy, és mégis az elede
leket nem kívánja: hasznos lesz törtt foghagymát 
olajjal eggyütt tölteni az orrába; és vagy sóval, 
vagy szurokfüvei a’ torkát megdörgölni; vagy 
azt a’ részt tört foghagymával és heringel meg
kenni. De ezt tsak úgy kell tselekedni, ha tsu- 
pánn útálja az az eledelt.

IX . A z ökrök' hidegleléséről.

A ’ hideglelős ökröt az eledeltől egy nap meg 
kell tartóztatni, a’ következendönn pedig a’ far
ka aló l, mig nem evett, eggy kevés vért botsá- 
tani, és egy óra múlva harmincz megfőtt apró 
káposztaleveleket olajból és halzsírból, mint a’ 
sós orvosságot szokták, a’ torkánn lebotsátani, 
és azt az eledelt öt napok alatt éh gyomorra néki 
adni. Ennek felette mástíx’ vagy olajfa’ hegyeit, 
vagy akarmi gyenge lombot, vagy szölölevele- 
ket eleibe tenni; mind továbbá Spongiával az 
ajakait megtörölni, és hideg vizet napjábann há
romszor inni adni. Melly orvoslásnak fedél alatt 
kell végbe menni, és az ökröt a' meggyógyúlás 
előtt nem kell kibotsátani. A ’ hideglelősnek ezek 
a’ jelei: a’ könnyfolyások, nehéz fő , öszveszorúlU 
szemek, nyál miatt folyó száj, lioszszú és vaja*
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jnl nehézséggel járó léiekzet - vevés , néha nyö
géssel ís»

X .  A z  ökrök* köhögéséiről.

Az ujj köhögést legjobban elűzi a’ megsó
zott árpaliszt. Néha hasznosabbak az öszvemetéht 
fűvek, és az ezek közé elegyített daráltt bab. A ’ 
hüvelyéből kiszedett, és apróra őrlött lentséböl 
is két messzelyt öszveelegyíttenek meleg vízzel , 
és készenn lévén ez a’ leves , szarvonn beletöl- 
tik. —  A ’ régi köhögést meg lehet gyógyítani , 
ha három meszszely vízbe két font izsópot meg
áztatnak. mert ezt az orvosságot megtörik, és 4 
messzely apróra örlött lentsével, a’ mint mon
dám, megsózva neki adják, és azutánn az izsóp- 
vizet szarvonn beletöltik. A ’ párhagyma’ leve is 
orvosságul szolgál olajjal , vagy annak gyökerei 
árpalisztel öszvetörve. Ugyan annak gyökerei 
szorgalmatosann megmosva, és megtörtt búza
lisztéi, ’s étien korába adattatva , az igen régi 
köhögést elűzik  ̂ Ugyan azt tselekszi egyenlő mér- 
tékbenn a’ torkánn nyálzó formába lebotsáttatott 
lednek is , ha azt hüvelye nélkül megszáraztqtt 
árpával öszveörlik.

X I .  A ' megeuesede’snek orvosságai.

A* megevesedést inkább vassal metszik-fel, 
mint orvossággal. Azutánn magát a’ völgyéi, 
mellybe volt a’ genyettség, kinyomják, meleg 
marhavizelettel kimossák és olvasztott szurokba 
és olajba mártott tépésekkel bekötik. V agy, ha 
azt a’ részt nem lehet bekötni, tüzes pléhenn kets- 
k e -v a g y  ökörfaggyút tsepegtetnek bele. Némel
lyel* , igidon a’ hibás részt megsütögetik , régi
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vizellettel kimossák, és ig y , egyenlő mértékkel 
liíg szurkot ó hájjal öszvefőzvén , megkenik*

X l l .  A ’ sánta ökröt m itsoda orvossággal 
kell értetnit

A 5 lábakra letolúltt v é r , sántaságot oköz* 
Melly midőn megtörténik, mindjárt a’ körmeit 
kell vizsgálni a’ marhának, és az illetés kijelen
ti a’ tüze»séget‘ mert az ökör a’ hibás részét erő- 
senn nyomni nem engedi. De ha még a’ vér a’ 
körmökönn fellyül a’ száraiba van : szüntelenva
ló dörgöléssel íehet eloszlatni 3 v a g y ,h a e ’ nem 
használt semmit, köppölyözéssel veszik el. Ha 
pedig már a’ körmökbe van: a' két köröm köztt 
tsendesenn eggy kis késsel nyisd meg. Azutánn 
6Óval és eczettel beitatott kérők tétetnek reá, 
és gyékény-botskorba foglalják a’ lábát 5 és igen 
nagyonn rávlgyáznak, hogy a’ lábát vízbe ne te
g y e , és hogy száraz helyenn álljon az istállóba. 
Ha ezt a’ vért ki nem botsátják: genyettséget tsi- 
n ál, melly ha megevesedett: soká lehet meggyó
gyítani. És elsöbenn késsel kell körülmetszeni, 
és kitisztítani 3 azutánn sóval, eczettel és olajjal 
megnedvesített posztókat tévén rá,m ajd ó hájjal, 
és ugyan-annyi bakfaggyút öszvefözvén, hozzák - 
vissza az egésségére. Ha a’ vér a’ körömnek al
só részébe van: a’ körömnek külsejét az elevenig 
elmetszik, ’s igy kibotsátják, és a’ lábot tépettel 
heboríttatván , gyékénnyel megerősítik. A ’ köröm' 
közepét alolról nem tanátsos megnyitni, hanem 
ha azonn a' helyenn a’ megevesedés már megtör
tént. Ha az inak’ fájdalma miatt sántít i olaj
ja l, és sóval a’ tsánkjait, térdeit, és szárait dör
gölni kell, míg meggyógyul. Ha a’ térdei dagad
nak meg: meleg eczettel kell melengetni, és ösz- 
VfUörtt lenmagot, vagy kölest, mézes vízzel meg
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hinteni, és rátenni. Forró vízzel tele veit, és 
azutánn kinyomott, ’s mézzel megkent spongyiát 
is jó tenni a’ térdeire, és fáslikkal körülkötni. 
Hogyha a’ daganat alatt valami nedvesség láp- 
pang : savanyú kovászt kell rátenni, vagy asszú- 
szölővel, vagy mézes vízzel megfőzött árpalisz
tet; és fnikor megérett az evesség: késsel felmet* 
szik, és az kibotsáttatván, mint fellyebb tanítot
tuk , tépettekkel orvosolják. Meggyógyíthatják 
(a* mint Cornelius Celsus tanátsolja) a’ liliomgyö
kér is, vagy a’ sós tsilla, Vagy tatárka, mellyet 
nokiyovoi; névvel neveznek a’ Görögök , vagy a’ fe
kete pöszércze, ha késsel felvagynak nyitva. Az 
egész testnek fájdalmát pedig , ha seb nélkül van, 
és újj : majd legjobban elűzhetni melengetések ál
ta l; a’ régit égetik, és az égés felibe vajat, vagy 
ketskezsírt tsepegetnek.

X I I I . Rüh elle n , veszett kutya vagy fa rk a s  
ellen , és kórság ellen való orvosságok.

A ’ rüh megvékonyodik ha törtt foghagy
mával megdörgölik; és ugyan ezen orvossággal 
gyógyítják a’ megveszett kutya’ vagy farkas’ ha
rapását is, melly mindaaráltal szinte ollyan jól 
meggyógyul , ha régi sózottat tesznek rá a’ „seb
re. A ’ rüh ellen másik közelebbvaló orvosságezí 
a’ szurokfüvet és kénkövet öszvetörik,, és olaj
törkölyt elegyítvén közé, ollajjal, vízzel eczet- 
tel megfőzik, azután lágy melegenn lemetéltt és 
megtörtt tímsóval meghintik; ez az orvosság, 
ha sütős napfényenn kenik-rá, legjobban hasz
nál. —  A ’ fekélyeket a’ megtörtt gubák meg- 
gyógyítják, nemhülömbenn a’ fekete pöszércze’ 
leve korommal együtt. — Az is veszedelmes nya- 
valyájok a’ szarvas-marháknak , aszszú kórságnak 
hívják a' földn.ivelck, midőn a’ bőr úgy odará-

—  ^’Jo  —
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gad a* hatokhoz $ hogy kézzel megfogatván fel
húzni nem lehet a’ tsontoktól. E ’ nem másból 
esik-meg, hanem mikor az ökör valami lankadt- 
tságból soványodott-el, vagy a’ munkába megiz
zadván meghűlt, vagy ha a' tereh alatt az essö 
miatt megnedvesedett. Mellyek mivel veszedel
mesek, rá kell vigyázni, hogy mikor az ökrök a’ 
munkáról viszszajönnek, mig még izzadnak és 
melegek , borral kell meglotsolni, és ®ggy-eggy  
falat hájot kell tenni a’ torkokba. Ha az említett 
hiba erőt vett: jó lesz babért főzni, és ezzel a' 
melegítővel enyhíteni a’ hátokat, és bő olajjal 
*s borral mindjárt feláztatni, és minden részekenn 
megfogni és felhúzni a’ bőröket 5 és ez legalkal- 
matosabbann megeshetik nappal, mikor a’ nap 
legtiizesebbenn síit. Némellyekaz olajsepröt bor
ral és hájjal öszvekeverik , ’s ezzel az orvosság
gal élnek, a’ fellyebb említett melegítők utánn.

X.IF". A ' tüdő' és íny hisehesedése, és a  nyak' 
dagadása ellen.

N agy veszedelem az i s , mikor a’ todök ki« 
sebesednek. Ebből köhögés, soványság, és vég
re elszáradás következik. Mellyek hogy halált 
ne szerezzenek í a’ fülébe , a’ mint fellyebb tanítot
tuk, gálnagyökeret kell venni 5 azutánn eggy he- 
mina forma párhagymalevet, annyi mértékű olaj
jal öszve kell keverni, és egy meszszely borral 
inni adni több napokotm. —  Néha az íny* meg- 
dagadása miatt is megveti a’ marha az eledele
ket , és gyakori nyögéseket tsinál , 's úgy lát
szik , mintha fúni akarna a’ szájjával: ekkor az 
ínyét vassal megkell sérteni, hogy vér follyon 
belőle, és hüvelyéből kiszedett és megáztatott 
ledneket 's zöld ágat kell néki adni , vagy más 
puha eledelt, míg meggyógyul. Ha a’ munkába

—  —
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feltörött a’ nyaka: legközelebbvaló orvosság az, 
ha a’ füléből vért eresztenek 5 v a g y , ha ezt nem 
tselekszik: sóval öszvetörtt aggófüvet kell rá
tenni. —  Ha a’ nyaka’ szirti megrokkant és le
esett: nézziik-meg, mellyik részre hajlik, — és 
vagy eggyik, vagy másik füléből kell vért ven
ni. Azt az eret, továbbá , a’ melly legszélesebb
nek látszik a’ fülébe, először is venyikével meg 
kell Verni 5 annakutánna, mikor megdagadt a' ve
résre, késsel meg kell nyitni, és az utánnavalór 
nap’ ugyan azon helyről ismét vért kell botsáta- 
ni$ és két nap pihentetni kell a’ munkától $ har
madik nap’ osztán könynyü munkára béfoghatni, 
és lassanként a’ rendes dologra elölállítani. Ha 
a’ nyaka egyik részre sem hajlik, és a’ közepeda-1 
gad t-m eg: mind a’ két füléből Vért kell botsá- 
taní, mellyét ha két nap alatt, mikor az ökör 
rosszul kezdett lenni, ki nem eresztenek megda
gad a’ nyaka, és az erek kifeszülnek, és az eb
ből származott keménység a’ jármot nem szenve-* 
di. Az illyen nyavalyában aranyat érő orvosság
nak tapasztaltuk lenni, a’ hig szurokból , ökör-1 
velőből, bakfaggyúból, és régi olajból egyenlő 
mértékkel őszvetsináltt, és megfőzött orvosságot. 
Ezzel az elegyítéssel így kell élni : mikor kifog
ják a’ munkáról, abbann a’ tóbann , a’ mellyböi 
iszik, a’ nyaka’ daganatját vízzel megmossák , meg 
száraztják, és az említett orvossággal megdörgö
lik és bekenik. Ha a’ nyaka’ daganatja miátt a’ 
jármot éppenn felvenni nem akarja: kevés napokig 
nyugodalmat kell néki adni a’ munkától 5 azutánrt 
a’ nyakát meg kell dörgölni hideg vízzel, és ezüst- 
tajtékkal kenni. Celsus ugyan azt tanátsolja, hogy 
a’ dagadtt nyakra, a’ mint fellyebb mondám,azt 
a* füvet kell öszve törni, és rátenni, a’ melly 
aggófünek neveztetik.—  A ’ kelésekkel, mellyek 
majd tmpánn tsak a’ nyakat bántják, kevesebb a’ f

ve-
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vesződség: mert égő gyertyával könnyenn he le
het azokat tsepegetni. Nagyobb dolog attól őriz
kedni, hogy ne támadjanak, és hogy a’ nyakok 
meg ne kopaszodjon, mellyek nem másként kop
padnak m eg, hanem mikor az izzadságtól, vagy 
az essö által a’ nyakok megnedvesedik a’ mun- 
kábann: azért is , mikor e’ megtörténik, a’ ré
g i tégla’ darabját meg kell törni, és az megtö
retvén , minekelötte ki fognák , a’ nyakát be kell 
hinteni ; azutánn, mikor megszárad , mindjárt olaj
jal meg kell kenni.

X V . A ' bokához, vagy megsértett körömhöz 
való orvosságok.

Ha a’ bokáját, vagy körmét a’ szántóvas meg 
aértette : kemény szurkot ,hájat, büdöskövet ned
ves gyapjúba takargatván, ezeket a’ sebenn fel- 
lyül tüzes vassal süsd bele. Ugyan ez az orvos
ság igen hasznos, ha szálkába hágván, kiveszik 
azt, vagy éles tserépbe és köbe a’ körmét meg 
sértette: melly mindazáltal ha fellyebb sebesittt- 
tett-m eg: késsel szélesenn körülmetszik, és úgy 
sü tik -b e, a’ mint fellyebb mondottam 5 azutánn 
gyékény, bolskorral felkészítvén , és eczetet tölt- 
vén alája, három nap orvosolják. Ismét, ha a’ 
szántóvas a’ szárát sértette-meg, tengeri-salátát, 
mellyet a’ Görögök TtbvurxTkos névvel hínak, sóval 
elegyítve tesznek rá. A ’ megsértett lábakat mele
gített ökörhúggyal mossák-meg 5 azutánn egy 
kéve venyigét meggyujtván, mikor már elhanV- 
vadtt a’ tűz, a’ meleg hamuba bele állítják, és 
híg szurokkal, olajjal eggyütt, vagy hájjal a’ 
szarvait megkenik. Mindazáltal kevesebbet sántí
tanak a' marhák, ha, mikor kifogják ármunká
ból; bő hideg vízzel megmossák a’ lábaikat; ’s 
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azutánn az inaikat, körömházaikat, és azt a5 közt, 
mellyel az ökör’ körme kétfelé választatik, ó háj
jal megdörgölik.

X V I . A ' megrántott szügy , e’s eltörtt szar
vak ellen

Gyakorta, vagy a’ hoszszú út’ terhes volta 
miatt, vagy a’ keményebb föld’ szántásábann , 
vagy valami előtte való gyökérrel vesződvén, 
megrántja a’ szügyeit. Melly ha megtörténik : az 
első száraiból vért kell botsátani; ha a’ jobbszü- 
gyét sértette - meg : a’ balonn, ha a’ balt: a’ job- 
bonn, ha mind a’ kettőt erösenn megrántotta: a’ 
bátúlsó szárainn eret kell nyitni. —  Letörvén a’ 
szarvai: sóval , eczettel, és olajjal megnedvesi- 
tett ruhákat tesznek-rá, és harmad napig beköt
tetvén , ugyan azokat beletöltik. Azutánn a’ ne
gyedikbe , szekérkenöt, annyi nehézségű híg szu
rokkal , és igen apróra törtt fenyöhéjjal tésznek 
reá. És utoljára , mikor már bevarasodnak, kor
mot morsolnak-bele. —  Az elhagyott sebek né
ha férgekkel is szoktak nyüzsögni: ha ezeket reggel 
hideg vízzel megöntözik ; a’ hidegtől magokat ösz- 
vehúzván kihullanak; vagy, ha így nem lehetne azo
kat kivenni: fekete pöszérczét, vagy párhagymát 
öszvetörnek, és sóval megelegyítvén beleteszik ; ez 
hamar megöli az említett állatokat. De a’ sebek 
hitisztittatván, mindjárt tépettet kell elővenni, 
szurokkal, olajjal, és ó hájjal, és a’ sebenn kívül 
is ugyan ezzel az orvossággal körül kell kenni , 
hogy a’ jegyektől ne bántassanak , m ellyel, ha a' 
sebekre rászállanak, férgeket szereznek.
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X F I I .  A ' kígyó' és ártalmas állatok'm arása
ellen.

Halálos nékiek a’ kígyómarás is , és ártalmas 
az apróbb állatoknak mérgek. Mert mind a’ vi
pera , mind a’ ránczos-kígyó , gyakrann , mikor 
az ökör a’ mezönn lefeküdt vigyázatlanul, a’ nyo
más által ingereltetvén, harapást tsinál. És a’ kö
zönséges cziczkány, mellyet a* Görögök 
nek neveznek, noha apró fogai vágynak, nem 
kevés dögléletességet okoz. A ’ vipera’ mérgeit el
űzi ; a’ vassal tett sebesítés utánn , az a’ fű , melly 
keserű-kapunak neveztetik, ha ezt megtörik , és 
sóval ráteszik. Többet használ ugyan ennek az 
öszvetörtt gyökere 5 vagy a’ hegyi-lóher, melly 
a’ kösziklás, helyekenn találtatik, leghathatósabb- 
nak mondatik, —  erős szagú, hasonló a* gyan
tához , a’ miért nevezik azt a’ Görögök actpahTiov, a* 
mieink pedig a’ formájáért hegyes-lóhernek hív»- 
ják , mert hosszú és borzas levelekkel zöldellik, 
és erősebb szárat hoz, mint a’ réti. Ennek a’ fű
nek levét borral öszveelegyítik, és beletöltik a’ 
torkába, és magokat a’ leveleit sóval öszvetör- 
vén , mint a’ puhító szert, ráborítják a' sebesí- 
tésre. V a g y , ha ezt a’ füvet az esztendő’ része 
zöldenn megtagadná, ennek magvait öszveszed- 
vén, és apróra zúzván, borba inni adják; a 'g y ö 
kerei pedig a’ szárával megtöretve, és lisztéi, 
sóval öszveelegyítve, mézes vízből a’ sebesítésre 
rátétetnek. Ez is könnyű orvosság, ha a’ kőrös- 
fa’ gyenge hegyeiből öt fontot megtörsz Ugyan 
annyi borral, és két messzely olajjal, és a’ ki* 
nyomott levét a’ torkába beletöltöd $ és ha ugyan 
azon fának a’ hegyeit sóval megtörvén, a’ sérel
mes részre ráteszed. —- A* ránezos-kigyó* hara
pása daganatot és evességet okoz 5 ugyanazt tse-

18 *
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lekszi a’ közönséges cziczkányé is : de annak ár
talma meggyógyul vas ár által, ha tudniillik a’ 
megsértett helyet megszűröd, és cimolusi krétá
val eczetböl bekened. —  A ’ cziezkány a’ melly 
veszedelmet okozott, azért a' maga testével la
kói í mert ezt az állatot olajba belefojtják , és mi
kor megrothadt, megtörik, és ezzel az orvosság
gal a’ cziezkány’ harapását megkenik 5 v a g y, 
ha ezt nem kaphatni, és a’ nedvesség mutatja a’ 
fogaknak sérelmét, a’ köményt öszvetörik, és 
ahoz eggy kevés híg szurkot és hájat tesznek, 
bogy puhító gyengesége legyen ; e’ rátétetvén 
elűzi a' veszedelmet. V a g y , h a, minekelötte a’ 
daganatot elhárítanák , evesedésre hozzák ; leg
jobb tüzes pléhvel a' dagadást felnyitni, és a’ 
hibás részt besütni , ’s így híg szurokkal, olaj
jal eggyütt, megkenni. Szokták magát az állatot 
is fazokas krétával elevenenn körülvenni, melly 
mikor megszáradott, az ökrök’ nyakába kötik; 
ez a’ dolog a’ barmot ártalom nélkül megtartja 
a’ közönséges cziezkány’ marásától. — A ’ szemek’ 
hibájit többnyire mézzel gyógyítják: mert, ha 
megdagadnak, búzaliszt’ édes vizével lotsolják- 
meg , és azt teszik rá ; ha fejér van a’ szemekbe: 
a’ hegyi - Hispániái-Ammon-vagy Cappadociaisó 
apróra megtöretve , és mézbe kev erve , a’ hibát 
kíssebbíti; ugyanezt tselekszi a’ téntafereg’ ösz- 
ve törtt héjjá is , ha tsövönn háromszor eggy  
nap’ a’ szemébe fújják; azt, az a’ gyökér i s , 
mellyet a’ Görögök oíkQíov hívnak, a’ köznép 
pedig a’ mi szokásunkhoz képest ördögszarnak 
nevez; ennek akármennyi mértékéhez adni kell 
tíz résznyi Ammon*sót, és azt hasonlóképpenn 
megtörve a’ szemébe kell önteni a’ mondott mó- 
donn ; vagy, ugyan ezen gyö.kér’ megtörve, és 
mástix-olajjal bekenve , a’ hibát kitisztítja. A ’ 
könnyezést elnyomja az árpalepény mézes vizzfcl

—  2 7 6  *™
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meghintve, ha a’ szemhéjjakra és pillákra teszik, 
és a’ mezei pászternák’ magvai, és a’ vad-rétek’ 
nedvessége, mézzel megkeverve, megtsendesítik 
a’ szemeknek fájdalmait. De valamennyiszer mér 
zet és más nedvességet tesznek az orvosságok 
közé : körül kell a’ szemet kenni olajjal vegyitett 
híg szurokkal, hogy a’ legyektől ne bántassék 5 
mert mind a’ méz’ édességére, mind a’ több or
vosságokéra , nem tsak ezek, hanem a’ méhek 
is , rárepülnek.

X F J I I .  A ' lény élt t , vagy megivott nadály
ellen.

N agy veszedelmét okoz sokszor a’ nadály 
is , ha a’ vízzel lenyeletik, és a’ torokra ráragad
ván , vért ereszt, és a’ maga megnövésével az ele
delek’ útját bezárja. Ha olly’ szoros helyennvan, 
hogy kézzel levenni nem lehetne: tsővet, vagy 
nádat dugj a' torkába, ’s azonn által meleg ola
jat. önts-rá; mert mihelyt ez hozzáér, az állat 
eggyszeriben leesik. Lehet a’ tsővönn beereszte- 
hi megégetett büdösféreg szagot is, melly mikor 
a’ tűzre tétetik, füstöt botsát, és a’ vett szagot 
a’ tsővönn leviszi a’ nadályig, és ez a’ szag le
taszítja a’ függésből: Ha pedig vagy a’ gyomor
ba , vagy a’ belső részekbe vette magát: szarvonn 
betöltött meleg eczettel öletik - meg. —- Noha 
ezeket az orvosságokat tsak az ökröknek adatni 
rendeltük: hogy mindazáltal ezek közül minden 
nagyobb baromra sokak fel illenek, arról nintsen 
semmi kéttség.

X I X .  A z  ollyan eszköz' készítéséről, m elly- 
be a barmok bezáratván orvosoltatnuh.

De eggy ollyan eszközt is kell készíteni, 
mellybe a’ barmok és ökrök bezáratván orvosol-

— 277 —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



—  —

tassanak, hogy mind a’ baromhoz közelebb me
hessenek az orvoslók, mind az orvoslás közben 
az állat hánykódván, az orvosságokat el ne ta- 
szíttsa. Annak az eszköznek pedig illyen a’ for
mája : kemény fákkal befoglalnak eggy akkora 
helyet, mellynek a’ hoszsza kilentz láb , és a’ szé
lessége elöl harmadfél láb , hátúi négy lá b ; erre 
a’ helyre hét lábnyi egyenes karókat alkalmaz
tatnak , mind a’ két oldalról négyet négyet $ azo
kat pedig a' négy szegeletekre verik-le, és hat 
keresztül álló rudakkal, mint valamelly kereszt
fákkal eggymással öszve-kötik, úgy hogy a’ há- 
túlsó részénn, melly szélesebb, mint valamelly 
üregbe, be lehessen a’ barmot vezetni, se más 
részről ki ne mehessen, ellentállván az ellenző 
czöveketskék. Az első két karókra pedig, erős 
jármot tsinálnak, mellyhez a’ barmok hozzá kö- 
töztetnek, vagy az ökrök’ szarvai odafoglaltat
n ak ,—  a’ hová lehet kalodákat is készíteni , hogy 
a’ feje beledugatván, a’ lyukakonn lemenő egye
nes szegek által a’ nyaka megtartassák. Egyéb- 
aránt a’ lekalodázott és befoglaltt test a’ rúdak- 
hoz megköttetik, és ekképpenn a’ mozdúlhatatlan 
állat az orvosló’ tetszésének ki van téve. — Ez  
az eszköz közönséges lesz minden nagyobb négy
lábú ágatoknak,

X X .  A ' Bika form ájáról.

Mivel az ökrökről eleget beszéltünk : he- 
Jyesenn fogunk szóllani a’ bikákról és tehenek
ről. Legjobbaknak tartom a’ széles tagú , tsendes 
természetű, és közép idejű bikákat; a’ többehet 
majd mind ugyan azokat jegyezzük ezekben is 
meg, a’ mellyeket az ökröknek megválasztásában: 
mert egyébben nem külömböz a' jó bika a’ he- 
réltlö l, hanem hogy annak komor ábrázatja,
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elevenebb tekintete, rövidebb szarva, izmosabb 
nyaka van, és olly’ nagy, hogy a' teszi a’ testé
nek nagyobb részét ; eggy kévéssé kartsúbb ha
sú , hogy egyenesebb, és a’ nyöstének’ meghá- 
gására annál alkaiinatosabb légyen.

X X I .  A ' tehén form ájáról.

A ’ tehenek között is jóknak tartatnak: a’ 
legmagasabb és hosszú formájuak , a’ legnagyobb 
tölgyüek , szélesebb homlokuak , fekete - kinyiltt 
szeműek , szép-könnyü-és fekete szarvuak, szőrös 
fülűek , lapos szájuak , leghosszabb lebenyéjüek 
és farkuak, apró körmüek, és kitsiny száruak. 
A ’ többek majd ugyanazok kívántainak - meg a’ 
nyöstényekben is , a’ mik a’ hímekben5 kivált 
hogy legyenek fiatalok, mivel ha meghaladják 
a’ tíz esztendőt, a’ szaporításra haszontalanok; 
két esztendősnél ismét kissebbek lévén, nem kell 
meghágatni. Ha mindazonáltal ez eiött fogad
nak: azoknak elléseket alólok el kell venni, és 
három nap’, hogy bajok ne essen, a’ tölgyeiket 
ki kell nyomni, azutánn a’ fejősét abba hagyni.

X X I I .  Minden esztendobenn választást kell
tenni.

De vigyázni is kell minden esztendőben, 
hogy ebben is, valamint a’ baromnak többféle 
seregeiben, választás tétettessék: mert mind az 
idejek előtt borjazókon, mind a’ véneken , a’ mel- 
lyek megszűntek borjazni, ki kell adni; azokat 
a’ meddőket pedig, mellyek a’ termékenyeknek 
helyeket foglalják, vagy el kell adni, vagy eké
re megszelídíteni, mert a’ munkát és dolgot, nem 
külömbenn, mint a’ tinók, az ö meddőségek mi
att elviselik. Az illyen tsorda tengeri ée veröfé-
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nyes téli-szállást kíván 5 nyárban pedig1 a’ legho
mályosabb berkek’ és hegyek’ tetejeit inkább , 
mint a’ lapályos legelőket 5 mert a’ füves tserjés, 
és sásas berkekben jobbann megerősödnek a’ te
henek mint a’ köves helyeken. Nem is szereti an
nyira a’ folyó - vizeket és patakokat,' mint a’ kéz
zel tsináltt tókat: mert a’ folyóbeli víztől, a’ melly 
hidegebb, elvetéllik ; és az essövíz kellemete- 
sebb néki. Minden külső hideget mindazáltal job- 
banu elszenyved a’ tehén, mint a’ lovak: azértis 
Lönnyenn kitelel az ég alatt.

X X l l l .  A z  akiok' és istállók' készítéséről.

De tágas helyre kell az aklokat tsinálni, 
hogy a’ szorosságban eggyik a’ másik’ terhét el 
ne vettesse, és hogy a’ tehetetlenebb az erősebb' 
ütéseit kikerülhesse. Legjobb istállók azok, a’ 
mellyek kővel, vagy követtsel vágynak megönt
ve : mindazáltal nem alkalmatlanok a’ homokosok 
is;.amazok azért, hogy az essöt be nem veszik : 
ezek, hogy hamar elisszák, és általbotsátják: de 
mind a’ kettő lejtős legyen, hogy a’ nedvességet 
leeresszék, és délre nézzenek, hogy könnyebben 
kiszáradjanak , és a’ hideg szeleknek ne legyenek 
kitétetve. —  A ’ legelőre való gondvisel és pedig 
igen könnyű: mert hogy vigahbann nevekedjen 
a’ fü , az esztendőnek utolsó része felé meggyúj- 
tatik. Ez a’ dolog a’ gyengébb takarmányokat 
megójjítja; és a’ tövisek megégvén, a’ felemel
kedni akaró tsemetéket is megfojtja. Magokra a’ 
marhákra nézve pedig egésséges , ha a’ kerités 
.mellé, kövekre, és válókba só tétetik, mellyre, 
jól lakván takarmánnyal, örömest viszsza men
nek, mikor a’ pásztori jellel mintegy bemenőt 
énekelnek; mert ezt is minden eátve meg kelltse- 
lekedni, hogy a’ kürt’ szavára a’ barom, a’ melly
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az erdöbenn állongana, az akolba való viszsza- 
menetelhez hozzá szokjon 5 mert így lehet a’ se- 

reg'et megesmérni, és számbavenni, ha minteg'gy 
a’ hadi-fenyítékből az istálló’ táborába vissza men
nek. De a’ bikákonn nem lehet így uralkodni,a’ 
mellyek erejekbenn bizakodván, a’ berkekenn kó
borolnak , és szabad kimenetelek , ’s visszajöve- 
telek vagyon, nem is előbb téríttetnek vissza, 
hanem a’ tehenekkel való öszvemenetelre.

X X I M e l / y i k  kor alkalmatos az öszvebo- 
tsátdsra.

Ezek közül, a’ mellyek négy esztendőnn alól 
vágynak, és tizén-Tíet* esztendősnél idősebbek, 
eltiltatnak az öszvemenéstöl. Amazok , mivel mint 
egy gyermeki időben lévén, kevéssé tartatnak a* 
tsordák’ szaporítására alkalmatosoknak : ezek,mi
vel a’ vénség miatt magtalanok. Július holnap
ban az anyákat többnyire a’ hímekhez kell bo- 
tsátani, hogy az ekkor fogott magzatjokat a’ kö
zelebbi tavaszonn , mikor felnevékedik, a’ takar
mány , akkor hozzák elő , mert tíz holnapig vi
selik a’ terheket, nem is a’ gondviselő’ parántsolat- 
jára, hanem önként veszik-fel a’ hímet. És majd 
arra az időre, a’ mellyre mondottam, jönnek - 
élő a’ természeti kívánságaik 5 mert a’ tavaszi 
legelő’ hősége miatt a’ barmok neki vidúlván, 
megindulnak. Ha vagy a’ tehén nem mozdul, vagy 
a’ bika nem kívánja, a’ mint az unatkozó lovak
ról majd megfogjuk mondani, úgy gerjesztik fel 
ezekben is a’ kívánságot, hogy tudniillik a’ nem
ző - részek’ szagát általviszík az orrokba. De az 
eledelt is elfogják az öszvebotsátás’ ideje táján 
az anyáktól, hogy magtalanokká ne tegye azo
kat a’ testnek felettébbvaló pohossága 5 a’ bikák
nak pedig többet adnak, hogyannál inkább hág
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janak. E g y  hím tizenöt tehénnek bövenn elégség 
g e s, melly midőn meghágta az üszőt, bizonyos 
jelekből meg lehet tudni, mitsoda nemet ellik: 
mert ha jobb felől u g rik -le , bizonyos, hogy hí
met nemzett; ha bal felöl, üszőt. E ’ mindazonál
tal nem külömbenn lehet igaz, mint ú g y , ha a’ 
tehén az egyszeri öszvemenés utánn a’ bikát ma
gához nem botsátja, a’ melly ritkánn tőrténik- 
m eg; mert bár tele légyen is már magzattal, 
még sem telik-be egészenn kívánsága; annyira 
általhágják még a’ barmokbann is a’ hízelkedő 
kívánságnak ingerei, a’ természetnek határait. 
De nints arról semmi kéttség, hogy a’ hol bő és 
jó a5 takarmány, ott minden esztendöbenn lehető 
az ellés: a’ hol pedig szűk, második esztendőre 
halad, mellynek a’ jármosokra nézve kell úgy 
lenni, hogy a’ borjúk esztendő alatt téjjel élhes
senek , és a’ tehén is eggyszerre a’ munkával és 
a’ szoptatással ne terhelődjön, melly mikor meg
ellett , ha tsak eledellel nem támogatják, bár jó 
dajka is, de a’ munkától elfáradván , a’ fiától meg
vonja az eledelt. Azért is , ha borjas , zöld zanó- 
tot megszáraztott árpát, és áztatott ledneket ad
nak néki; vagy gyenge zöldséggel, melly száraz 
és örlött, ’s eggy éjjel téjbe áztatott kölessel 
elegyíttetik-öszve, megnyal,azzák. Erre a’ haszon
ra jobbaknak tartják az Altinai teheneket, mel- 
lyeket annak a’ tartománynak lakosai Cevának hív
nak. Ezek alatsony termetűek, téjjel bövölködök; 
azért is elvévén alólak fiaikat, ezt a’ nemes bar
mot idegen tölgyekkel nevelik fe l, vagy ha ez a’ 
segíttség nints, a’ darált babot és bort jól meg 
azenyvedi; és ennek kivált a’ nagy seregbe kell 
így  lenni.
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X X V .  Orvosságok a borjúk' gelesztái ellen.

Ártani szoktak a’ borjúknak a’ geleszták is, 
mellyek majd tsak a' kémény emésztetekbenn szár
maznak. Azért is úgy kell a’ dolgot kormányoz
ni , hogy jól emésszenek $ vagy ha már iílyen hi- 
bávál vesződnek, a' fél nyersébe lévő tsillagfür- 
töt öszve kell törni, és mint a’ nyálazót szokás , 
falatonként a’ torkába rakni. Száraz figével és 
lednekkel öszve lehet törni a’ Sántóni füvet is, 
és falatba formálván, mint a’ nyálzót, lebotsáta- 
ni. Ugyan ezt tselekszi, ha egy rész hájat három 
rész isóppal öszve elegyittenek. A ’ fekete pöszér- 
czé’ és párhagyma’ leve Is megöli az illyen ál
latokat.

X X V I .  A ' Borjúk’ kiheréléséről.

Magó úgy tartja, hogy acfdig kell kiherél
ni a’ borjúkat mig még gyengék, nem is késsel 
kell azt tselekední, hanem tsiptetö fával kell ősz- 
veszorítani a’ golyóikat, és lassanként öszvezúz- 
ni. És a’ heréléseknek legjobb nemének tartja 
azt, a’ melly gyenge korokbannmegyen-véghez, 
minden seb nélkül: mert mikor már megerősöd
tek, jobb két esztendős, mint esztendős korok
bann heréln i-ki, és azt tanátsolja, hogy azt ta
vasszal , vagy ősszel hold’ fogytával kell tsele- 
kedni, és a’ borjút az eszközhöz kötni, *) Továb
b á , minekelötte késsel nyúlnál hozzá, két szoros 
fatsipérrel, mint valamelly ollókkal, meg kell 
fogni a* golyói’ ereit, inellyet a’ Görögök x^s- 
pasj/fa; mondanak attól, hogy azokról függene!*

* )  Ez az eszköz le van írva ezen Könyvnek 19. 
részében.
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le a* nemző részek; mellyek megfogattatván, a’ 
golyóit mindjárt késsel nyisd - fel, és kinyom
ván, úgy kell elmetszeni, hogy a’ külső reszek 
azoknak, az említett inakhoz ragadván, hagyat- 
tassék-m eg: mert illyen módonn sem a’ vér’ el
indulásával nem tétetik - ki veszedelemre a’ tinó, 
sem egészenn el nem puhúl, elvétetvén tőle mim- 
den férjfisága; és megtartván a’ formáját, a’ hím- 
nemző erejét letette,, mellyet mindazáltal nem veszt
ei egyszeriben ; mert ha megengeded, hogy az 
mindjárt az orvoslás utánn meghágja az üszőt: 
Bizonyos, hogy attól származhatik: De azt éppen 
nem kell megengedni, hogy a’ vérfolyás miatt el 
ne vesszen: hanem a’ sebjeit, yenyike - hamuval 
ezüsttajtékkal kell megkenni, és azonn a’1 naponn 
az italtól meg kell tartóztatni , és kevés eledel
lel kell táplálni. A ’ következendő három napo- 
konn, mint valamelly betegnek, fahegyekkel , és 
levágott zöld takarmánnyal kell kedvét keresni , 
és megoltalmazni a’ nagy ivástól. Jó híg szurok
kal és hamuval, eggy kis olajjal eggyütt a’ seb
jeit harmad’ nap múlva bekenni, hogy így annál 
hamarább bevarasodjanak, és a’ legyektől is ne 
bántassanak. —  Eddig elég bőven szóllottunk az 
ökrökről.

X X m .  A : Lovakról.

A* kik lovakat szeretnek nevelni : illő : hogy 
jó gondviselőt, és sok takarmányt szerezzenek; 
mellyek közül mindeniket lehet középszerűt más 
barmoknak adni. Legnagyobb gondosságot, és 
bő tartást kíván a’ ló ; melly három részekre osz- 
ta tik -e l: mert van nemes fajtú, melly a’ keren- 
göknek és szent viaskodásokn&k ád lovakat; van 
öszvér-nemű, melly a’ maga fajzatjának betses 
▼ oltára nézve hasonlít a’ nemesekhez; van közön*
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séges is, melly középszerű kanczákat és méneket 
hoz. A ’ mint valamellyik derekabb: úgy gazda
gabb mezönn is legeltetik. A ’ lótsordáknak pedigt 
térés , és tós, nem külömbenn hegyes legelőket 
kell választani, vizeseket, soha ki nem száradó
kát , és inkább üreseket, mint a’ tövek miatt aka- 
dékosokat, gyakrann inkább gyenge, mint magas 
füvekkel bövölködőket. A ’ közönséges lovaknak 
széliére megengedik a’ hímekre és anyákra nézve 
az eggyüttlegelést ; az öszvebotsátásba is nem tar
tanak bizonyos időket. A ’ nemesekhez tavaszi éjj- 
napegyenlöség tájánn botsáttatnak a’ monyasok, 
hogy abbann áz idöbenn, a’ mellybenn fogadtak, 
a’ már virító és füves mezőre esztendő múlva ke
vés munkával a’ fájzatjokat kivihessék: mert ti- 
zenkettödik holnapban vemheznek. Nagyonn rá 
kell hát vigyázni a’ mondott idejében az esztendő
nek , hogy mind a’ kanczáknak , mind a' mének
nek , a’ mellyek megindúltak, az öszvemenésbe 
módjok légyen; mert kivált ez a barom' neme, 
ha megtiltod, a’ bujaság’ dühétől ösztönöztetik: 
a’ honnann azt a’ mérget is íitnonoívss névvel nevez
té k -e l, melly a’ ló kívánságához hasonló szere- 
tetet gyújt a’ halandókbann. Nem is kéttséges, 
hogy némelly tartományokbarm annyira gyötret* 
tetnek az öszvemenés’ kívánságától a’ kanczák / 
hogy ha ménjek nints is , a' szüntelen és felet- 
tébbvaló kívánságba, az öszvemenést képzelvén 
magokba (a' házi madarak' szokása szerént) , a’ 
széltől is fogadnak; mellyet a' Poéta bővebben 
így ád - e lő : Tudniillik különös dühök itt a  
kaneza lovaknak, mellyet Vénus adott néki eh 
kebelekbe, hogy egyszer, Potnia négy lovai 
Glucust szét tépve megették. Gargara bér- 
czén túl viszi a' düh, túl is a' hangzó , A s- 
kárion ;  hegyeket meghágják , vízbe is úsznak, 
szüntelen a’ bennek feszülő túz lángja hevít
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vén. A '  tavaszon inkább , m ivel ekkor gyűltük 
zök oszve, fordáinak szemközt Zephitusnak 
hegyre fe lá ln a k , szívják a'könnyű szeleket, 
( m elly nagy tsudá) sokszór, Párosodás nélkül 
széltől méhekbe fo g a d vá n  , Sziklákon , köve
ken, és m ely völgyekbe keresztül, futkosnak , 
keletet nem nézik, sem pedig Eurust, vagy Bo~ 
reást, Caurust ■ vagy a ’ honnét a ’ komor au- 
ster származik és szomorú essőt hoz egünkre 
hideggel Holott eléggé esméretes Hispániá
nak szent hegyénn is , melly napnyúgotra nyúlik 
az Oceanus mellett, hogy a' kanczák gyakorta 
öszvemenés nélkül is meghasasodtak, és tsikót 
neveltek ; melly' mindazáltal nem derekas, mivel 
harmadik esztendőbenn, minekelötte felnőne, meg 
döglik. Minekokáért, a' mint mondottam ; rá vi
gyázzunk , hogy a’ tavaszi éjjnapegyenlöség kö
rül a' kanczák a’ természeti kívánságok által ne 
gyötörtessenek. A ’ drága lovakat pedig az esz
tendőnek többi részeibenn el kell fogni a’ kan- 
czáktól, hogy, vagy mikor akarnának ; öszve ne 
menjenek, vagy, ha ettől eltiltatnak, a’ kívánság
tól izgattatván, el ne romoljanak : azért is vagy 
messze legelőre kell & tsödört tsapni, vagy já
szolnál tartóztatni; és abbann az idöbenn , mikor 
a’ kanczáktól kívántatik, meg kell erősíteni bő 
eledellel; és az ősz közelgetvén , árpával és led- 
nekkel kell abrakolni, hogy a’ hágásra alkalma
tos légyen, és mennél tiizesebbenn hág, annál 
erősebb magzatokat adjon a’ jövendő törzsöknem- 
re. Némellyek azt is tanátsolják , h o g y, mint az 
öszvéreket, éppenn úgy kell a’ hágó lovat is ab
rakolni: hogy ezen abrakolás által vidám lévén, 
minél több kanczáknak eleget tehessen: de mind
azáltal se tizenötnél kevesebbet, sem használtöb- *

*3 Virgilius Georg.3: 266 ’sa t.
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hét nem lehet egynek megtölteni $ és azt három 
esztendős korában lehet a’ hágásra fogni, és húsz 
esztendeig arra többnyire alkalmatos. Ha a’ tsö- 
dör rest a’ hágásra: a' kancza szagával kell azt 
megindítani, tudniillik spongyiával megtörölget- 
vén, ennek a’ farka’ alját, a’ tsődörnek orra alá 
kell azt tartani. Ismét, ha a’ kancza a’ monyast 
nem szeny védi: a’ tsillát meg kell törni, és a’ 
kanczának természeti részeit meg kell kenni, 
melly dolog felgerjeszti a’ kivánságot. Néha a’ 
nemtelen és közönséges ló is kihozza az öszve 
menésre való kévánságot: mert oda vitetvén, meg 
próbálja annak engedelmességét 5 azutánn a’ kan
cza elvitetik,és már készebb lévén, nemesebb ló 
botsáttatik rá. Ettől fogva a’ hasasokra nagyobb 
gondot kell tartani, és kövér legelővel megerő
síteni. Ha a’ tél hidege miatt elfogynak a’ füvek: 
fedél alatt tartassanak, és se a’ munkával, se a’ 
futással ne terheltessenek , sem a’ hidegnek ki ne 
tétessenek, sem szoros és bézártt helyenn ne le
gyenek, hogy eggyik a’ másik terhét el ne vet
tesse $[mert mind ezek az alkalmatlanságok a’ faj- 
zatot kihajtják. Ha mindazonáltal vagy a’ vemhe- 
zésbe, vagy az elvetéllésbe a’ kanczának baja esett, 
orvossága e’ lesz: a’ perjefüvet öszvetörik és lágy 
meleg vízzel öszveelegyítik , ’s szarvonn által be
adják. Ha pedig szerentsésenn ment a’ dolga: tel
jességgel nem kell a’ tsikót kézzel illetni 5 mert 
a’ legkissebb illetés által is megsértetik: tsak ar
ra kell vigyázni, hogy tágas és meleg helyenn 
legyen annyáral: hogy vagy a’ hideg, még erö- 
telen lévén, ne ártson néki, vagy az annya meg 
ne nyomja azt a’ szorosságban. Azután lassanként 
elől kell vezetni, és gondoskodni, hogy a’ ganéj 
által a’ "körmötskéit meg ne égesse. Majd mikor 
erősebb lesz: arra a’ legelőre, a’ hol az annya 
van, ki kell ereszteni, hogy a’ maga vemhének
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kívánása által a' kancza ne szenyvedjen; mert ki
vált a' baromnak ez a’ neme , a’ fia eránt való in
dulat miatt, ha attól elzárják, meg' szokott rom
lani. A ’ közönséges kancza rendszerént minden 
esztendöbenn vemhezik ; a' nemesebbet minden 
másodikban meg- kell tartóztatni, hogy a’ tsikaja, 
az annya’ tejétől, a' viaskodások' munkáira annál 
erősebbé tétettessék.

X X F I I I .  A ' tscdör idejéről, e’s mitsoda tsi- 
kó vemheztessék.

A ’ tsödörröl azt tartják, hogy ha három esz
tendősnél fiatalabb: nem alkalmatos az öszve bo- 
tsátásra; éz hogy a’ húszadik esztendeig hághat. 
A ’ két esztendős kancza helyésenn fogad, hogy 
a’ harmadik esztendő utánn vemhezvén, menjen-ki 
a’ fajzatjával ; és hogy tíz utánn nem volna hasz
nos, mivel vén anyától születtetvén, lusta leszés 
túnya a’ magzatja. Melly hogy vagy kanczának, 
vagy tsödörnek fogantassék, a’ mi tetszésünktől 
függ azt mondja Democritus, a’ ki azt tanátsol- 
ja : hogy mikor tsödört akarunk fogantatni, a’ 
tsödörnek bal golyóját kender - vagy akarmi 
egyéb madzaggal kössük-meg 5 midőn kanczát, 
a’ jobbikat. És majd minden barmokra nézve ezt 
kell tselekedni , sí mint ö mondja.

X X I X .  A ’ lónak természetéről és forrná-
járót.

Mihelyt pedig előjött a’ tsikó : mindjárt meg 
lehet ítélni sí természetét; ha vidám, bátor, ha 
az ujj dolognak se látásától, se hallásától meg 
nem retten, ha a’ sereg előtt nyargalódzik, ha 
bújassággal és serénységgel, ’s néha futással ve
tekedvén, a’ hasonlókat fellyülmúlja, ha az ár-
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ltot minden ltésedelmezés nélkül általszöki, a’ hí- 
donn, és folyóvízenn általmegyen: ezek jelei lesz
nek a’ betses indulatnak. A ’ teste’ formája pedig- 
ebből á ll: ha kitsíny fejű, fekete szemű, kinyíltt 
o rrú , rövid és egyenes fülű, púba és széles ’s. 
nem ís bosszú nyakú, tömött és jobbra fekvő se- 
rényü $ széles , és inas erekkel megrakott mejjü , 
nagy és egyenes szügyü, befelé horgadtt oldalú, 
ltettös gerinezü , öszveszorúltt hasú, eggyforma 
és apró tökgolyóju, széles és leereszkedett hor- 
paszu, serényes és göndör farkú, eggyform a, 
magas és egyenes szárú , gömbölyű és kitsiny ’s 
nem befelé hallgató térdű, kerek faru, inas és 
testes czombu, kemény, magas, kupás és kerek 
körmű, mellyekén 'középszerű karimák állanak.

, Közönségesenn szóllván , úgy"üégyen alkotva a i  
egész teste: hogy legyen tömött, magas, egye- 
nes, a’ tsupa tekintete is virgoncz, és a’ mennyi
re a’ forma engedi, hosszasgömbölyü. A ’ termé
szete pedig az dítséretes, a’ melly a’ tsendes- 
ségböl elevenségre , és az elevenségből tsendes- 
ségre hajlók: mert ezek mind az engedelmesség
re alkalmatosabbak, mind a’ viaskodások’ mun
káira legtüredelmesebbek. A ’ két esztendős ló a* 
házi haszonra helyesennszelídíttetik-meg: a’ vias- 
kodásokra pedig, ha a’ három esztendőt betöl
tötte: úgy mindazonáltal, hogy osztán a’ negye
dik esztendő utánn fogják a’ munkára. Az eszten
dők’ jelei a’ testei változnak 5 mert míg két esz
tendős, és hat holnapos: a’ felső és alsó közép 
fogai kihullanak 5 mikor negyedik esztendöbenn 
van: azok, a’ mellyek ebfogaknak neveztetnek,
kihullván, mások nőnek 5 azutánn a' hatodik esz
tendő alatt a’ felső zápfogai hullanak-ki 5 a’ ha
todik esztendöbenn, a’ melly elsőket megváltoz
tatott, egyenesekké tészi 5 a' hetedikben egyfor- 
mánn mind kitellnek, és azutánn kupásokat viselj

Luc.Jurt, Mód. Columel. /. Dar. 19
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és annakulánna , hány esztendős légyen, nem le
het megtudni bizonyosann$ a’ tizedik esztendő- 
benn mindazáltal a’ vakszemei kupásodni kezde
nek, és néha a’ szemöldökei őszülni, és a’ fogai 
előre állani. Ezeket mondani elégnek tartom ar
ró l, a’ mi tartozik annak hajlandóságára és' ter
mészetére , a’ testére és életidejére. Következik 
most, hogy az egésségesekkel és betegesekkel 
való bánás’ módját adjuk elöl.

X X X .  A ' L o v a k ’ gondviseléséről és orvos
lásáról.

Ha az egésséges lovak soványok: szárasztott 
búzával hamarább meg lehet hizlalni, mint árpá
val 5 de bort is kell_ in ni ok adni  ̂ es azutánn las
sanként az illyen eledelektől el kell fogni, az 
árpa közé korpát tévén , míg hozzá szoknak a’ 
babbal és tiszta árpával való éléshez. És vala
mint az embereknek, úgy a’ barmoknak testeket 
is minden nap’ meg kell vakarni $ és gyakrann 
többet tesz erős kézzel a’ hátokat megdörgölni , 
mintha legbővebb eledelt adsz nékiek. Sokat tesz 
pedig a’ test’ erejét és a’ lábakét megtartani. 
Ezek közül mindeniket megőrizzük: ha a’ lovat 
alkalmatos idöbenn vezetjük a’ jászolra, a’ vízre, 
és a’ gyakorlásra $ és gondunk lesz rá , hogy szá
raz istállóba legyen, hogy a’ nedvesség miatt meg 
ne vizesedjenek a’ körmei, mellyel könnyenn el
kerülhetünk, ha vagy az istállók erős padiatok
kal ki vágynak rakva, vagy mindenkor szorgal- 
matossann kitisztíttatik a’ földje, és polyvával 
megvettetik. Többnyire nyavalyába esnek a’ lo
vak, a’ fáradtság, a’ meleg, néha pedig a’ hideg 
miatt, és mikor idejébenn nem vizellenek 5 vagy 
ha izzadnak és a’*hajtás után mindjárt isznak 5 vagy 
mikor soká hevertek, és hirtelen a’ futásra ösz- 
tönöztetnek. A ’ fáradtságnak orvossága a’ nyű-

—  29° —
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godalom , úgy hogy a’ torkába borral elegyített 
olajat, vagy zsírt kell tölteni. A ’ hideg ellen úgy 
lehet enyhíteni, ha a’ feje és háta’ gerincze lágy 
meleg hájjál, vagy borral megkenetik. Ha nem 
vizellik : majd ugyanazok az orvosságok 5 mert a' 
borral öszveelegyített olajat az ágyékára és ve
séjére töltik; és ha ezek az orvosságok keveset 
használnának: főtt mézzel és sóval vékony kérőt 
dugnak azokba a’ lyukakba, a’ mellyekenn kijár 
a’ vizellet; vagy eleven legyet, vagy eggy mor
zsa tömjént, vagy gyantás kérőtbotsátanaka’ ter
mészeti részeikbe. Ugyan ezen orvosságokkal él
nek , ha a’ vizellet kiette a’ nemző részeiket. —  
A ’ feje’ fájását kimutatják a’ kifolyó könnyek, le
eresztett fülek, és a’ főtőLnehéz’s földre leeresz
tett nyak. Ekkor azt az erét kell megvágni, a’ 
melly a’ szeme alatt van; és a’ száját langy vízzel 
melengetik; ’s az eledeltől az első nap’ tartóztat
ják. Az utolsóban pedig lágymeleg vizet adnak 
néki éhomra, és zöld takarmányt; azutánn régi 
szénát, vagy gyenge szalmát vetnek alája; és est
ve ismét vizet adnak néki, és eggy kevés árpát, 
hét font bükkönnel: hogy a’ kevés mértékű eledel 
által a’ rendszeréntvalóra vissza vigyék. Ha a’ ló
nak az állai fájnak : meleg eczettel kell borogat
ni, és ó hájjal megdörgölni. És ugyan ezzel az 
orvossággal kell akkor is értetni, ha azok meg
dagadtak. Ha a’ vállait sértette - meg, v a g y a ’ 
vérit leeresztette : a’ két szára’ közepénn eret kell 
nyitni, és tömjén’ lángját azzal a’ vérrel, a’ melly 
kifoly , öszve kevervén, a’ vállait meg kell ken
n i; és hogy felesleg ki ne ürüljön a’ vértől, ma
gának a’ baromnak a’ ganéjját a’ folyó erekre té
vén, fáslikkal be kell kötni. Az utolsó naponn is 
ugyan azokból a’ vért ki kell venni, és azon módonn 
gyógyítani; és az árpától tartózkodván, eggy 
kevés szénát kell néki adni; más nap’ osztán,

10 *
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egész hat napokig-, három pohárnyi forma pár- 
hagyma levet, eggy hemina olajjal öszve ele
gyítve, töltsenek a’ torkába szarvonn. A ’ hatodik 
nap utánn járkálni kell kénszeriteni, és mikor 
járkált, tóba kell vezetni, úgy hogy ússzon $ így  
lassanként erősebb eledelek által segittetvén 
elöbbeni állapotjára visszahozattatík. De ha az 
epe okoz bajt a’ baromnak , a’ hasa megdagad ,  
és szelet sem botsát: ekkor megkentt kézzel bele 
kell nyúlni a’ hasába, és az elfogott természeti 
utakat meg'kell nyitni5 és a’ ganéjt kikotorván, 
szurokfü és kajmatsorr, sóval öszve töretvén és 
megfözetvén, mézzel öszve elegyíttetnek , ’s az így  
tsináltt kérők belététetnek , mellv ek megindítják 
a’ hasokat, és mindég epét kihajtanak. Némel
lyel^ eggy, fertály törtt mirhát, eggy hemina bor
ral eggyütt, beletöltenek a’ torkába, és az alfe
leket hig szurokkal bekenik. Mások tengervíz
zel megmossák a’ hasokat, mások ujj savanyító- 
v a l-,—  A ’ férgek is szoktak ártani a’ belső részek
nek, mint szinte a’ geleszták, mellyeknek ezek 
a’ jelei: ha a’ barmok fájdalommal gyakrannhen- 
gergödzenek$ ha a’ fejeket a5 hátúljokhoz te
szik 5 ha a’ farkokat gyakrann hányják vetik. Kész 
orvosság az, a’ mi fellyebb meg van írv a , hogy 
kézzel bele kell nyúlni , és a’ ganéját kikö
tőmig azutánn a’ hasát tengervízzel, vagy ke
mény savanyítóval megmosni $ végre megtört 
kápri gyökeret , eggy messzely eczettel , a* 
torkába tölteni: mert így a’ nevezett állatok el
vesznek.

X X X I .  Heh , vagy köhögés ellen•

Minden erötelen lónak pedig jó vastagonn 
lúeg- kell az alját vetni, hogy annál puliábbann
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fekügyön. Az ujj keh hamar m eggyógyul, a’ hü
velyétől elválasztott, megszáraztott, és apróra 
örlött lentsével 5 mellyek midöo így el vágynak 
készítve , eggy messzely meleg víz elegyíttetik 
a’ lentsének abba a’ mértékébe, és a’ torkába be
letöltetik, és ez az orvosság három nap’ adatik, 
és zöld füvekkel ’s fák’ hegyeivel ébresztetik a’ 
beteg barom. A ’ régi köhögés pedig elüzetik , 
ha három pohár párhagymalé, eggy hemina olaj
ja l, a’ torkába töltetvén, ugyan azon eledelek, 
a* mint fellyebb említettük, adattatnak néki. A ' 
fakadások, és a’ mit a’ kosz tsinál, eczettel és tím- 
sóval dörgöltetnek-le. Néha, mikor ezek meg
maradnak, eggyforma mértékű salétromot, leme- 
téltt tímsót eczettel öszve elegyítenek, és ezzel 
kenik. A ’ tarjagosságok a’ legsütösebb napfényenn 
a’ vakaróval mind addig dörgöltetnek , míg a’ vér 
kihozatik$ azutánn egyforma mértékkel öszve- 
elegyíttetnek tippon-fü’ gyökerei, büdöskö és 
híg szurok, timsóval. És ezzel az orvossággal 
gyógyíttatnak a’ fellyebb említett hibák.

X X X I I .  A ' feltörés és kosz ellen.

A ’ törést napjábann kétszer mossák - ki me
leg vízzel. Majd főtt és megtörtt sóval és zsír
ral dörgölik- meg , míg a’ genyettség’ ereje ki
szivárog. —  A ’ kosz halálos ezen négylábú állat
nak, ha tsak hirtelen eleit nem veszik. Mellyha 
tsekély: eleinte sütős napfényenn czedrusfaszurok- 
k al, vagy mástixolajjal kenik-meg, vagy tsalán' 
magvait olajjal öszvetörve, vagy czet 'sírral, 
vagy a’ mit a’ tálba besózott tinnhal kiereszt ma
gából hasznos kivált annak a’ gonosznak elhá
rítására a’ tengeri-borjú’ zsírja. De ha már erőt 
vett: erősebb orvosságok kívántainak: mineko- 
káért a’ gyantát,, büdöskövei, és zászpát híg szu
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rokkal és ó hájjal egyforma mértékkel öszve ele
gyítvén, megfőzik, és ezzel az elegyítéssel gyó- 
gyítjákjúgy hogy a’ kösz először vassal levakar- 
tatván, vizellettel kimossák; sokszor használt az 
i s , ha a’ koszt vakaró késsel egész az elevenig le 
faragták és lemetélték, és az így tsináltt sebeket 
híg szurokkal és olajjal gyógyították , inellyek 
kitisztítják, és eggyformánn be is töltik a’ sebe-* 
két; mellyek mikor beteltek, hogy hamar beva
rasodjanak , és szörösödjenek, legjobban hasz
nál , ha a’ vasfazékról szedett kormot bele mor
zsolják a’ sebbe,

X X X I I I .  A ' leg yek , és szemek' fá já sa  ellen.

A ’ sebeket bosszantó legyeket is el fogjuk 
űzni: ha szurkot, olajat, vagy zsírt öszve ele
gyítünk, és azokba beletöltjük, a' többeket led
nek lisztéi helyesenn lehet orvosolni. —  A ’ sze
mek’ sebei éh nyállal és sóval megdörgöltetvén 
megkissebbednek; vagy ásványsóval a’ téntaféreg’ 
bájjá öszvetöretvén; vagy ha a’ mezei pászternák’ 
magvait megtörik , és ruhánn a’ szembe belefa- 
tsarják. A ' szemeknek minden fájdalma hirtelen 
megkönnyebbedik : ha füstöletlen mézzel megele- 
gyitett útifűiével megkenik; vagy ha illyen méz 
nem lévén, balzsamfü’ levővel. —  Néha az orr- 
vérfolyás is veszedelmet szerzett, és azt megál
lították zöld koriándrom’ levét az orrokba töltvén.

X X X I F .  A z eledelek' U nalm a , és döglele- 
tes elfonnyadás ellen való orvosságok.

• Néha a’ ló az eledelek’ megúnása miatt is 
ellankad. Ennék orvossága eggy magnak a’ ne
me ; melly gitnek , vagy fekete köménynek nevez
hetik , mellyböl megtörve három pohár olajhoz
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és eg-g-y messzely borhoz bét pohárral vesznek, 
’s így a’ torkába töltik. A ’ tsömört is el lehet 
űzni, ha a’ foghagymát öszvetöröd, és egy he- 
mina borba gyakorta inni adod. — Az evesség 
inkább tüzes pléhvel, mint hideg vassal nyitta- 
tik -m eg} és kinyomatván, azutánn tépettel gyó- 
gyíttatik.—  Az is dögleletes.nyavalya, hogy ke
vés napok alatt a’ kanczák hirtelen elsoványod- 
nak, és azutánn meg is döglenek 5 melly midőn 
megtörténik: jó négy messzely hallevet kell min- 
deniknek az orrába beletölteni, ha kissebb for- 
májúak: mert ha nagyobbak; kondérokat is, E ’ 
minden taknyot kihoz az orrára, és a’ barmot ki
tisztítja. .

X X X  F . A ' hanczáknah dühéről.

Ritka ugyan, de ez is esméretes dühök a’ 
kanczáknak, hogy mikor a’ vízbe a’ magok ké
pét meglátják , üres szeretetre gerj,e ínek, és e* 
miatt elfelejtkezvén az eledelről, a kívánság’ 
fonyadttsága miatt elvesznek. Ennek a’ bolondság
nak ezek a’ jelei: hogy a’ legelönn, mintha ker- 
gettetnének, úgy nyargalódznak$ és néha úgy 
láttatnak, mintha a’ körülötte lévőket keresnék, 
és valamit kívánnának. A ’ képzelődések’ hibáját 
elűzheted, ha a’ vízre vezeted. Ekkor meglátván 
a’ magok rúttságokat, a’ régi kép’ emlékezetét 
elvesztik. E lég légyen ennyit mondani közönsé- 
gesenn a' kanczák’ nemeiről: most azoknak kell 
tanátsot adni, a’ kik öszvér-seregeket szeretnek 
tartani.

X X X F L  A z öszvérekről.

Az öszvérnemek’ nevelésébenn legfőbb az, 
hogy szorgalmatosann ki kell választani, és meg-
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vizsgálni a’ jövendő magzatnak elölhozó annyát, 
és a’ monyassát; mellyek közül ha valamellyik 
nem alkalmatos, hibáz az is , a’ mi a’ kettőből 
formáltatik. Ollyan kanczát kell tíz esztendőre , 
a’ meddig igen testes és szép formájú, választa
n i, a’ melly erős, és a’ munkának elviselésére al-. 
kalmatos: hogy a’ beleoltott más nemű külömbö- 
zö fajtát könnyenn elfogadja , és elhordozza , és 
a’ fajzatnak nem tsak teste’ javait, hanem hajlan
dóságát is általadja. Mert mivel a’ fogadó helyek
re bevetett magok nehezenn elevenednek-meg : a’ 
mik megfogamzottak is, késönn érnek-meg a’ 
szülésre, úgy hogy elmúlván az esztendő , a’ ti
zenharmadik holnapba alig jönek-elö : és a’ szü
léitekre inkább rájokragad az apjok’ lustasága , 
mint az annyok’ elevensége. Mindazáltal, vala
mint az említett hasznokra, kanczák kevesebb 
gondal találtatnak: úgy nagyobb dolog monyast 
választani, mivel sokszor a’ helybehagyú ítéletet 
haszontalannak mutatja a’ tapasztalás. Sok tső- 
tiörök , a’ mellyek fajokra nézve igen különösök, 
alávaló formájú vagy nemű fajzatot nemzenek: 
mert akar kis testű kanczákat formáljanak, akar 
a’ szépek több tsödöröket, mint kanczákat: a’
gazda’ jövedelmét kevesítik. De némelly aláva
lók a’ legdrágább magoknak látásától terméke
nyek. Néha némellyek a’ magok nemes voltokat 
a’ fiaiknak általadják: de tompák lévén a’ gyö
nyörűségre , ritkánn izgattatnak a’ hágásra. Az 
illyen ménló alá lassanként maga nemű kanczát 
kell botsátani a’ mestereiknek: mert a’ hasonló
kat a’ hasonlókhoz baráttságosabbakká tette a’ 
természet; mert igy kitsináltatik, hogy midőn 
ennek oda vitelével a’ ménló kitsalatott, a’ kí
vánságra felgerjedvén , és attól minteggy meg
vakítatván, elvitetvén tőle a’ mellyre felindúlt, 
a’ megúntt kanczára ráesik.
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X X X F I I .  A ' tsödör kegyetlensége* mérsék
léséről , mikor dühösködik a ' bujaság miatt.

Van más nemű tsödör is , a’ melly dühös 
a’ bujaság miatt } mellynek ha mesterséggel elle- 
ne nem állnak, veszedelmet szerez a’ seregnek: 
mert néha a fékjeit széllyeltépvén, a’ nehézke
seket háborgatja^ és, ha a’ kanczákra rábotsát- 
já k , azoknak nyakokat és bátokat öszveharap- 
dálja. Hogy e’ne történjen: eggy kevéssé malom
ba kell fogni: így a’ szeretet’ dühösségét a’ mun
kával mérsékeli , és tsendesebben lehet a’ hágás- 
ra fordítani. A ’ szelidebb tüzűt is így kell hágás- 
ra botsátani: mert sokat tesz a’ baromnak ter
mészettel higgadtt indulatját eggy kis gyakor
lással megzökkenteni , és serkenteni} ’s az erejébe 
tett hímet a’ nyösténhez botsátani: hogy a’ mag
vak , mintegy titkos erővel, az elevenebb lélek
tol formáltassanak-ki. Az öszvér pedig nem tsak 
a’ kancza lótól, és szamár - tsödörtöl hanem 
a’ nyöstén szamártól , és ménlótól , úgy a’ vad 
szamártól, és kancza lótól is fajzik. —■ Né- 
melly említésre méltó írók pedig, mint Marcus 
V arró, és ö előtte Dionisius, és Magó azt írják, 
hogy az öszvérek’ fajzásai Afrika’ tartománnyai- 
bann nem tartatnak olly tsudálatosoknak} és hogy 
szinte olly közönséges a’ lakosok előtt azoknak 
vemhezések, mint mi nálunk a’ kanczáké. Mind- 
azáltal ebbenn a’ barombann, akar indulatjára, 
akar formájára nézve nintsen derekabb, mint a’ 
melly a’ szamár-tsödörtöl veszi eredetét: noha 

» lehet ehez valamennyire hasonlítani, a’ mit a’ 
vad szamár nemz, ha eggyszer az apjaszelidíthe- 
tetlen, a’ szolgálatra nyakas, erdei vad szokását 
nem viseli. Annakokáért az illyen tsödör az uno- 
kákbann hasznos inkább, mint a’ fiakbann: mert
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midőn az, a’ mi a’ nyöstén szamártól, és vadsza- 
már-tsödörtöl származott, ráeresztetik a’ kancza 
lóra, gráditsonként a’ vadság'megtöretvén, a’ mi 
tőle ered, az ősi apai formáját, tsendességet, 
erősségét és serénységét megtartja. A ’ mellyek 
ménlótól, és nyöstén szamártól fogantatnak és 
sziilettetnek, noha az apjokról tsikóknak mondat
nak: mégis mindenbenn inkább az anynyokhoz 
hasonlók. Azért legjobb ollyan szamár - tsödört 
rendelni az öszvérek’ szaporítására, mellynek a’ 
fa jja , a’ mint mondottam, a’ tapasztalás szerént 
szebb: mindazáltal a’ látásból nem másként lehet 
jónak tartani, hanem ha széles testű, erős vállú, 
izmos és széles oldalú, nagy és inas szügyű, vas
kos czombú, tömött szárú, fekete vagy tarka szí
nű $ mert mivel az egérszőr közönséges a sza- 
márbann: tehát nem jól jöne-ki az öszvérbenn. 
Az egész faj is ebbenn a’ négylábú állatbann 
meg ne tsaljon bennünket, hogy a’ mit látunk, 
azt tsak helybehagyjuk: mert, valamint azok a’ 
motskok , a’ mellyek a’ kosoknak nyelveikenn és 
inyeikenn vágynak, többnyire a’ bárányoknak 
gyapjaikonn is tapasztaltainak: ú g y , ha külöm
bözö színű szőröket visel a’ szamár a’ szemhéj- 
jainn , vagy füleinn, külömbözö színű maradéka 
is lesz gyakrann $ melly maga is , haszinte leg- 
szorgalmatosabbann megvizsgáltatott is a’ tsödör- 
benn, mindazáltal a’ gazdát gyakorta megtsalja: 
mert néha az említett jegyek mellett is magától 
külömbözö öszvért vettet, melly nem másképpen 
esik, úgy gondolom, hanem hogy a’ régi szín, 
az első maggal megelegyedvén, visszakerül az 
unokákbann. Annakokáért az illyen szamaratskát, 
a’ minémüt leírtam , mihelyt kivemhezték , el kell 
venni az annya alól, és valami tudatlan kancza 
ló alá kell tsapni. Ezt legjobban még lehet tsalni 
aetétséggel} mert a’ homályos helyenn elvétetvén
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tőle a’ maga szülöttje , az említett szamárfiat el
fogadja. A ’ mellyhez midőn a’ kancza ló tíz nap 
alatt hozzá szokik, azutánn mindenkor neki adja 
a’ tölgyít. íg y  tápláltatván a’ szamártsödör, a’ 
kancza lovakat szeretni megtanulja $ néha ismét , 
ha anyai téjjel tápláltatott is , gyengeségétől 
fogva a’ lovakkal társalkodván, az azokkal való 
öszvenöszést megkívánja. De nem kell három esz
tendőnél előbb öszvebotsátani: v a g y , ha ezt né
ki megengedik, illő tavasszal mind zöld takar- 
mánnyál, mind bő árpával megerősíteni 5 néha pe
dig meg is kell sózni. Mindazáltal gyenge kan- 
czára nem kell ereszteni$ mert ha tsak ez, az 
előtt tsödört nem esmért, a’ ráugró monyast le
rúgja a’ lábával, és a' méltatlanul elhajtottat a’ 
több lovak előtt is gyülölségbe hozza. Hogy e’ 
ne történjen: valami hitván nemi!, és közönsé
ges szamár-tsödört kell hozzávinni, melly izgas
sa a’ kanczát az engedelmességre: de ennek nem 
kell megengedni a' meghágást} hanem mikor már 
a’ kancza ló a' meghágást elfogadja, az alább- 
valót el kell űzni egyszeriben , és a’ drága hím
mel kell öszveereszteni. Erre a’ végre eggy hely 
vagyon készítve (hágatónak hívják a’ föídmive- 
lö k , mellyre két falak vágynak eggy kis dom- 
botska’ ellenébe építve, es szoros közzel eggy- 
mástól annyira állnak, hogy a’ kancza küszköd
ni, vagy a’ ráugró monyas előtt ne tudjon elfor
dulni. Mind a’ két felöl bele lehet menni , de alól 
rostélyokkal van megerősítve 5 mellyhez bozzá- 
köttetvén, a’ domb alá állíttatik a’ kancza l ó , 
mind hogy lefelé hajolván, a’ ráugró’ magvát 
jobban elfogadhassa, mind a’ hátára való felug
rást a’ magasabb helyenn a’ kissebb állatnak kön
nyűvé tegye $ melly midőn a’ szamártól fo
gott , a’ következendő esztendöbenn a’ fiát üre
sem* táplálja, mert ez hasznosabb , mint a’ mit

— 299 ~

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



ooo

némellyek tselekesznek, hogy ha már vemhes is, 
mégis tsödört botsátván r á , megterhesítik. Az 
esztendős öszvért jó az annyától elválasztani, és 
elválasztatván, a’ hegyekenn, vagy vad helye- 
kenn legeltetni: hogy a’ körmeit megkeményít- 
tse, és azutánn a’ hosszú utakra alkalmatos lé» 
gyen: mert a’ nyereg alá jobb az öszvér; amaz 
ugyan serényebb, de mind a’ két nem mind az 
útonn jól m egy, mind a' földnek szántására is al
kalmatos , ha az ára ennek az állatnak terhére 
nints az embernek, vagy a’ kemény szántató föld 
az ökrök’ erejét nem kívánja.

X X X P 'I I I .  Ezeknejí orvoslásohról.

Ennek a’ baromnak az öszvérnek orvossá
g a it, többnyire már más nemek körül megtaní
tottam : mindazonáltal némelly tulajdon nyavalyá
ikat ezeknek is el nem hagyom; mellyeknek or
voslását ide írom. A ’ hideglelős öszvérnek nyers 
káposztát adnak. —  A ’ fulladozónn eret vágnak, 
és eggy messzely borral és olajjal fél uncia töm
jént, fekete pöszérczelevet eggy hemina formánn 
öszveelegyítenek; és beletöltik. — Az inpókosra 
árpalisztet tesznek, majd a’ kelése vassal meg
nyittatván , tépettel gyógyíttatik , vagy eggy  
meszszely legjobb halzsírt, eggy font olajjal, a’ 
bal orrába botsátanak ; és ehez az orvossághoz 
elegyíttetik három, vagy négy tojásnak a’ fe
hére , elválasztatván a’ székjától. A ’ czombjait 
néha meg szokták mettszeni és besütni. —  A’ 
lábokra lementt v é r , mint a’ lovaknál úgy bo- 
tsáttatik-ki: vagy ha van ollyan fü , mellyet a’ 
földmivelök zászpának hívnak, abrak helyett eb
ből adnak néki: A ’ belénd-fü is, ha annak a’ mag- 
vát öszvetörik, és borba beadják, az említett 
hibát megorvosolja. —  A ’ görhesség, és lan-
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kadtság elüzetik , ha gyakrann adják néki azt az 
italt, mellybe fél uncia törtt korpa, nyers tojás, 
és eggy dénár nehézségű mirha van keverve. 
Ezt a' hármat borral öszveelegyítik, és azutánn 
úgy töltik a’ torkába. De ugyan ezek a’ köhögést, 
és hasfájást is szinte úgy meggyógyítják. A ’ gör- 
hesség ellen semmi se tesz annyit, mint a’ lóher^ 
ez a’ fű zöldenn, de nem soká, száraz széna he
lyett adva, meghizlalja a’ barmokat: de mód
jával kell néki adni, hogy a’ bö vér miatt a’ ba
rom meg ne fulladjon. —  Az elfáradtt és megiz- 
zadtt öszvérnek zsír botsáttatik-le a’ torkánn, és 
bor töltetik a’ szájába. —• —' A ’ többeket úgy 
visszük-véghez az öszvérek körül, a’ mint ennek 
a’ Könyvnek elsőbb részeibenn elöladtuk, mel- 
lyek az ökrök’ és lovak’ gondviselését foglalják- 
magokba.
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