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AJÁNLAT.

Méltóságos Báró és Püspök úr !

Ajánló -beszéd helyett hálanyilatkozatot
kell írnom e szerény mű homlokára ; mert hogy ez
napvilágot láthat, egyedül Méltóságod becses pártfo
gásának köszönheti; mert ha ezt Méltóságod pártolás
ra és gyámolításra nem méltatja, és a sajtóköltségek
terheit kegyes adakozásával nem enyhíti: én, mint
egyszerü mezei gazda, a megkivántató áldozatokra
saját anyagi erőmből képes nem levén, kénytelenül

tem volnaigénytelen vállalatommal felhagyni, s a
közügy előmozdítására irányzott törekvésem meg
hiusulása miatt magamra hagyatva, hasztalanul
epedezni.
Fölösleges volna itt,Méltóságodnak a nevelési
és mezőgazdászati ügy s ezek által a nemzeti
közjóllét előmozdítása körül országszerte elismert
érdemeit kitüntetnem : minthogy azokról a mgs. esz
tergami fő káptalan hivatalos iratai, mint szintén

a Méltóságod által a tanítók segélyezésére szentelt
alapítványok mint minden szónoklaton túl ra
gyogó örök - emlékek leghívebben tanúskodnak.

De midőn Méltóságod egykor a fentisztelt főkáptalan
Összes jószágainak több éven át teljhatalom

mal, okszerű erélylyel, elismert előmenetellel és köz
megelégedéssel vezetett kormányzatában ki nem fá
radva, s a nevelés- és gazdászati ügy előmozdításában
szüntelen előbbre törekedve, ennek eszközéül jelen

szerény vállalatomat is kegyesen felkarolni és
létrehozni, és igy engem a közjó előmozdítására ké
pesíteni méltóztatott : önkénytelenül fölmerül szivem
mélyéből a kötelességérzet , hogy itt az egész
világ előtt szerény művemnek homlokára ünne

pélyesen írjam azon őszinte hálanyilatkozatot,

mely részemről, Méltóságodat az annyi szívjóságáért,
emberbaráti szereteteért, hazaiirodalom pártfogásáért

teljes mértékben megilleti.
Igen,
csupán hálanyilatkozatom állhat te
hát a szerény mű homlokán, mint egy csillag

azon csillagkoszorúból,mely Méltóságod tisztes hom
lókát köríti; mint dicsőség, mely az erényt ár
nyék gyanánt szokta követni ; mint emlékszobor,
mely maradandóvá tegye az utódok szivében Méltó
ságod érde meinek emlékezetét, és nyilvánitását
is azon kitűnő nagy s mély tiszteletemnek, mellyel
öröklöm

Méltóságodnak

Nyíren, ( Barsban) 1860.
alázatos szolgája

Ivánszky János,
földbirtokos .

I.

Bevezetés.
Ime Tisztelt Olvasó ! Van szerencsém a túlirtt czím

alatt a több rendbeli tudományos nézetekből egybe
állitott könyvet némű olvasmányúlkezedbe juttatni.
Habár azt halmozott lapszámok nem tömik is, azon

nézetből tudniillik, hogy nem a lapok tömöttsége, ha
nem a beltartalom érdekessége növelheti a könyvnek
becsét ; és habár továbbá az nem épen valami nagy

íróitekintélynek tollából, hanem csupán egy gondtelt
családatyának, s egyszerűmezeigazdának pennájából
foly is ki : azért, mint olyat is fogadd nyájasan s

úgy, mint a nevelési és gazdászati kettős ügy előmoz
ditásában való hazafiui törekvésemnek őszinte bi

zonyitványát. Igen,

népnevelési és me

zőgazdászati kettős ügyet tárgyal az ,
bárha csak rövid vázlatban és töredékben ;
bárha közvetlen a köznépet illeti is : - szerintem ér
dekessé válik az a t. cz. lelkész és néptanitó uraknak,
szülőknek és mezeigazdáknak is egyaránt, – ha ko

moly , higgadt és türelmes átolvasásra

méltandják. – Mert legalább felköltetnek általa
az eszmék s azok ismét idővel, főképen a nevelési
tekintetben, az élet gyakorlatába vitethetnek át.
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Különben is,komolyan megfontolva a köznevelési

ügyet , valóban a köznépet kellőbb irányban
nevelni, mindnyájunknak egyik főbb feladata lenne.
Bár ugyan ezen polgári kötelességbeli fel
adattal sokan mit sem törődnek , minek szo

morú következése napról napra tapasztalhatóbb.

Ugyanis először tekintve könyvemben a nép
nevelési érdekben leirandó nézetimet , azok által

oly iránt óhajtok kimutatni, mely által az emberi

nemnek csemetéje a köznépnél legott már első
zsenge korától kezdve, egész felnőtt koráig folytono
san aképen képeztetnék, neveltetnék, miként egykor

majd a megférfiasodott, megemberkedett korban is,
legalább oly gyakran,
a rablánczok, a tömlöczök bilincseivel, mint valami
ne lenne szükség azt,

lelketlen fenevadakat, fékezni; ne lenne szükség to

vábbá azt egyéb iszonyatosságoknak hóhéros eszkö
zeivel is kínozni ; szóval , ne nyílnék még csak any
nyi alkalom se, az emberinemet olyképen lealacso
nyitó erkölcsi elvetemedésre, elfajúlásra s így a társa
dalom miveltebb, békésebb tagjainak is
oly igen
elterjedt ártalmára válhatni.
Pedig hitem szerint
ez ohajtás aligha elérhető nem lenne , ha t. i. az ed

diginél még czélszerűbb , alaposabb rendszerű nép
nevelési mód hozatnék átalános gyakorlatba.
Ez
által ha nem is egészben , mit feltenni is alig

lehet, de legalább jóval nagyobb részben kevesbül
hetne az emberi elfajúltságnak , korunkkal annyira

haladva, elszaporodotts tapasztalt szomorú példája.
Szerintem elvitázhatlan tény lévén az, hogy a

köznépre nézve az átalános és helyesen rendezett
nevelésű és illőbánású ta'n móddal ellátott Kis
dedôvoda , mint minden további nevelésnek sarka

latos, s nélkülözhetlen főalapja, ugy a jó népiskola
egy szaki példánykerttel, gyakorlati s nem gépies ok

tatás móddal közvetlen egybekapcsolva ; -

valamint
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még a vasárnapi iskola is, az olvasó egylet
tel egybekötve , és ez mind egymás után közvetlen,

és félbeszakasztatlan folyva, lehetnének csak a leg
biztosabb megelőző és ritkító eszközei a mindennemű
emberi elvetemedésnek. Ha eképen t. i. az emberiség

első gyermeki szakában még az hajlítható, mind az
akaratra, mind az ártatlan szívre nézve – mindig egy
jó irányban s folytonosan képződnék ; a netaláni ma
kacsság, makranczosság, durvaság pedig, melyek több
ször sok rosznak csirái kútfejei is szoktak lenni,

a

jóbánású nevelés által fékeztetnének; a szelidség, en
gedelmesség pedig ellenben benne erősítetnének ';
végre ha a szaki foglalkozás által a munkássághoz,

szorgalomhoz edződtetnék : hogy imígy jövendőben
a lomhaság, dologtalanság unalmai által is, soha al
kalma ne nyilhatnék káros kihágásokra vetemülhetni.

Ugy hiszem , eképen az államnak is kevesebb

gondjába kerülne, vagy nem kellene annyi nagyszerű
fog-, fenyitő s a t. házakat sok költséggel emeltetni.

Az eredmény pedig az emberiség javítására oly már
megizmosúlt hajlatlan emberi korban alig lenne
mégis elérhető úgy, mint ily átalános nevelői jó in
tézetek által lehetne legott gyermeki korban
megelőzve, – a roszra vágyó s törekvő hajlamnak
minden alkalma: -- S a felnőtkorban való s még nem

oly nagy polgári vétkű kihágásokat is előnyösebbnek
tartanám javitó , s dolgozó mint tömlöczöző
intézetekben fékezni.-- A legmelegebb részvéttel len
ne tehát ohajtandó az ily üdvös czélú intézetekre ál
azokat min
dozni, azok iránt figyelemmel lenni;

denhol átalánosan pártólni,terjeszteni a honnak min
den részeiben aképen , hogy azokban,még a sze

gény ,koldus és árva gyermekek is ingyen nyer
nének korszerű tanittatást , élelmet ' s ruháza

tot. A szegényeknek , koldusoknak gyermekei eké
peni boldogitásával hány csavargónak,dologtalannak
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s tolvajságra könnyen elfajúlandóknak vettetnék gát
társadalomnak is mennyire szolgálna nye
bölcsen kiki által belátható . Eként jó
reségére ?
és a

formán megfogynának azon sűrű panaszok is, — mik

jelenben, a dologtalanok, csavargók irányában is,
egyre hangzanak.
Tekintve másodszor továbbá a mezőgazdaság
érdekében előadandó nézetimet , bár meglehet, e

1

részbeni eszméim nem leendnek épen merő ujak ,
de meglehet , alkalmaztatásaik sem leendnek gyako
riak, sem még igen elterjedtek : mindazáltal irántok
legalább új figyelmet gerjeszteni nem tartom fölösle
gesnek. Mert az egyes tapasztalatok , nézetek
is, legyenek azok bár kedvezők vagy kedvező t
| lenek a tapintatban : azért többször a gazdászat
nak fejlődésére szolgálhatnak irányúl. Mi által, ha
nem is nyer az , de nem is veszít soha.

Ugyane tekintetből nem akarom magamat azok
közé számitatni, kik még azon csekély fáradságot is
restelik és sajnálják a gazdászat ügyétől, mit az
iránta való nézeteknek , tapasztalatoknak

összeállitása, nyilvántétele olykor olykor tőlök igé

nyelne, tőlök követelne. Mely egykedvű részvétlensé
get, ha mindenki követne, bizonyára végre a gazdá
szatnak is minden további fejlődése elméletileg úgy
mint gyakorlatilag felakadna. Pedig valóban nem uj
ság, még a mai haladnilátszó gazdavilágbansem , hal
lani, litteratus, tudósabbféle gazdákat is oly
közömbösféle részvétlen érzelmekről nyilatkozni,
hogy tudniillik,
irodalmi útmutatás nélkül

is képesek ők gazdálkodni , – tehát minek
nekik az irodalmi útmutatás ?

Valóban

ilyszerü nézetek mellett alig haladott volna a gazdá
melyen az
szati irodalom eddig is azon fokra ,
most már oly szép előmenetelnek örvend .
Azokért
-

tehát részemről, mennyit tehetek, teszek , szem előtt
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tartva, hogy az irodalom , bármily forrású legyen
is az, egy valóságos „szellemi mozgató gép ,“
mely a társadalomnak korkivánta id e áit, eszméit
felkölti és sokszor végre is hajtja.
Nem törődöm
épen semmit a csupa ilyféle öngondolkozásúakkal,

kik úgy látszik, csak is épen önlétökért , önér

dekökért, s nem a közügyért is, szeretnek élni
a közügyben fáradókat pedig , olykor olykor egy kis
gúny tárgyává is tenni.
Tehát, mint fent érintém, gazdászati tekintetben

sem fog e könyv ugyan valami nagyot, rendkivülit
tartalmazni, hanem csak a közügyre irányzott szerény

egyéni véleményeket és hasznos tapaszta

latokat. Meglehet továbbá, hogy a jelenkori irály
nak finomabb , ildomosabb szabályú hangjával sem
fog ebbeli értekezésem találkozni , mert köznépneve
lés és gazdászat lévén értekezésemnek tárgya, azért
népszerű magyarsággal fogok beszélni előadásaimban,

hogy azokatannál könnyebben megérthesse a nép is,
melynek számára iratvák, s ezzel a netalán túlszigorú
birấló előtt, előre ajtót zárva s hazafiúi köszönetet
mondva, magam s olvasóim nevében azon embersze
rető birálónak, ki nem kárörvendő és csipdeső gúny
nyal, hanem értelmi felsőbbségében, illő s honfitársai

közügyéhez kellő részvéttel mutatja és pótolja ki hi
ányaimat, s igy olvasóimat nem lehangolva, hanem

föllelkesítve, nekem a közügy előmozdításában jóaka
rólag segédkezet nyújt.

A valódi szakértő gazdászokpedig, kik előadan
dóimat nálamnál jobban tudják , előre be fog
ják látni, miszerint emű gazdászati tekintetben nem
nekik van írva, hanem azoknak, kik nálamnál ke
vésbbé tudják .

Daczára pedig némelyek részvétlenségének és a
programmom kivitelét meghiúsúlással fenyegető
többféle akadályoknak : feladatomnak megfelelni

12

hiszem, midőn e művecskét nemeskeblű olvasóim
kezébe juttatám ; s ha találnak benne a mit találni

ohajtanak , és én is ohajtok : akkor elértem fáradsá
gom jutalmát.
Irám Nyíren Bars megyében 1860.

A szerző.

1

)

II .
Mikepen kell a nép gyermekeit kellő szakértelemre, becsü

letességre és szorgalomra nevelni, hogy azok állandóbb ,
szilárdabb miveltségű , s a haza jó mezei polgáraivá nore
kedhessenek :

A maihaladni vágyó korban sűrűen hangoztatik

minden ajakról a népnevelésnek átalános ohajtása.
S nem ok nélkül; mert azon kivül,hogy minden családi
jólétnek hatalmas eszköze, – még az álladalom bol
dogságának is egyik alapját, sarkkövét teszi az
Összes polgáriságnak öszhangzatos s ildomos nevel
tetése .

De tehát mikép jusson a nép azon alkalomhoz,
azon jó forráshoz, hogy szerintök a kellő irányú ne
velésben részesülhessenek a nép gyermekei?
Ugyan- e tárgyban is igen sok , és többféle bölcs ja
vaslatok hangzának el már minden oldalról ; — még

is bízvást lehet mondani, hogy alig s nagyon gyéren
tínedeznek elő a sikerdús eredményeknek péld á i.
Az okok , melyek ezen előre haladni akaró példákat

késleltetik és gyérítik , lehetnek többfélék. – Legin
kább pedig feltalálhatók azok : a nevelést érdék
1ő eszközöknek czéltalan alkalmazásai
ban . - Azért többek nézetei szerint igen helyes

okokúl hozatnak fel: 1. a szülőknek értetlenségei. 2.

az iskoláknak, aziskolatanítóknak nem épen meg
felelő helyezetei , szerkezetei;
de még 3. azon

állitás is helyes okúl használható , hogy az értelme

sebb néposztály, a neveltebb, tudományosabb,
vagyonosabb osztály részéről sincs oly ösztönszerű , s
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ébresztő jó példa , mely által a nép meghatva , fel

buzdulva, okúlhatna, követésre indulhatna. Hogy
tehát az ohajtott czél a nevelési ügyben eléressék,
főkellék : előbb az útban álló okokat elhári
tani és a czélhoz vezetőbb eszközöket, mó
dokat kiválasztva , alkalmazni.

Ugyanis emlitém funn , egyik hátráltató okúl a
nevelésben a szülőknek ön saját értetlenségeit .
Igen , - bár sajnos ezt bevallani, de a köztapasztalás

önkénytelenül mutatja , tanúsítja, miképen magok a
szülők, mint első természeti nevelőjök sem eléggé

avatottak, értelmesek arra, hogy magzatjaikat aképen
lennének képesek nevelni , hogy a kellő szakértel
met, szorgalmat és becs iiletességet birnák

azokban kifejteni. És ez azért, mert ők is úgy nevel

tettek, mint ők most gyermekeiket nevelik .

Nekiek

sem vala külömb alkalmok , jobb iskolájok, mint van
most aző gyermekeiknek. Nem tanúlván tehát, sem nem

látván, sem nem olvasván az ilyszerű nevelésnek módját,
tehát nem is gyakorolhatják azt gyermekeiken sem. Sőt
mit lehet inkább tapasztalni , mint azt, hogy a termé

szeti ösztönszerű módját sem tudják alkalmazni; nem
tudják ama természeti szülői kötelesség végrehajtását
sem , mit maga már a jóltévő természet teremte s oltott
belé minden szülői kebelbe, - tudniillik : hogy leg
alább azon gyöngéd magzati vonzalmat, szeretetet, hű
engedelmet birnák övéiktől magok iránt megnyerni,

melyek egyedül képezhetik jövendőben a komolyabb
nevelésnek is talpkövét, alapját.

S honnan szár

mazhatnak mindezek, mint a szülőknek vaktudatlan

ságain kivül még azon megrögzött rosz szokásu's
magokat sem zabolázható , nyers indulatos érzelmeik
ből ;

mely szilaj szülői indulatoskodás s gyakran

mértéktelen vadságú agyba fejbe való ütés , verés el
butítván, eltompitván gyermekeiket, a magzati zsenge
és különben még minden jóra hajtható , fogékony szív

-
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is előre elfásíttatik az ily idegen bánások által,
annyira , hogy majd az iskola sem képes
rajta segiteni , miután az értelem kiképzése is,

csak a sziv helyes kiképeztetéséből folyhatna ki leg
czélirányosabban.
Flogy tehát az érdekelt szakértelmi, szor
g almi és becsületességi nevelés is eléressék ;
gyökeres módokat eszközlő forrásokhoz kell for

dulni. – Azok pedig, nézetem szerint,iegbiztosabbak
leendnek : 1 -ször a községenkint felállitandó kisded

óvodák . 2-szor a meghatározott és az életgyakorlatá
hoz szabott tan rendszerű és jó épitésü iskolák,
ezekhez az előre kiképzett és jól kiválasztott
tanítók. 3-szor a vasárnapiiskolák

a köz

ségi könyvtárral , olvasó egylettel egybekap
csolva . Csak ha ezek életbe léptetnek , fog egy új neve

lési korszak felviradni ; fog egy szülői új nemzedék is
születni , neveltetni, mely azután csak fog kivánt neve
lésű növendékeket, jó mezei polgárokat adhatni a ha
zának .

Tehát legelsőbben a kisdedovó intézetről
szólok, s méltán, mert ezen intézet teheti meg fel.
tétlenül a fő alapját minden nevelésnek. Ez len
ne tehát minden községben
a népiskola mellé fel
állitandó . - Belátták ennek üdvös liatását más mivel

tebb külországi népek is, mint a külnémet, s főkép a
poroszhoniak .
De kezdik belátni a mai időben
ennek szükséges voltát hazánknak is nagyobb városai,
hol a népek észszerübbek , elismerőbbek a jobb neve
lési eszközök elfogadására a falusi népeknél.
Itt

lenne tehát az idő a mai haladni vágyó korszakban,
hogy ne csak városokon, de falu helyeken is
lennének a kisdedóvodák életbe léptetve, melyek

nek hiányait valóban a falusi nép még inkább érzi és
sínyli , mint a városi . – Azokért itt lenne ideje, hogy

minden jókora falunak lelkésze, előjárósága,

16

megfontolva a nevelési ügy nagy fontosságát, lelkiis
meretes hivatásoknak tekintenék falujokban , közsé
geikben erélyesen közreműködni , hogy azokban a
kisdedó vodák mielőbb felállitatnának s helyesen
is szerkesztetnének mind a tanitási, mind a tanulási
rendszerre nézve.

Mert csak az ily öszhangzó bel

szerkezet teheti a kisdedó vodát is igazi üdvös ne
— nem pedig a felépült s talán pom:

velésü intézetnek

pázó rideg falak , vagy azoknak kisdedóvodára elkeresz

Ugyanis az igy rendezett kisded
óvodák kétségtelenül ártatlan s jótékony előkészitői
telt neyei .

lennének a népiskoláknak.is ; elháritó , mentő
szerei minden rosz példalátásnak , helynek ; de még

oly alkalmaknak is , melyeknek veszedelmei az anyák
nak és szülőknek nem egyszer keserű s örökös
búbánatot szoktak ok ozni. - Itt azon kis csemete

magzatok szép szeré vel szoknának a rend és magok
tartásához, viseletükhö 2 , tisztasághoz, az ártatlan , de
hasznos testi mozgáshoz, s mindenhez, mik csak a
gyermekeket első vallásosokká, erkölcsösökké és fürge
munkásokká formálhatnák. - Szóval az emberi neme

sítésnek ez intézet lenne a legfőbb tenyészisko
lája.

S mind ezen a népre annyi jótéteményeket árasz
tó intézetnek felállitására a községekben, a jó egyesült

akaratnál, a lelkészek, a néptanítók, az előljáróságok
erélyes közfellépéseiknél alig szükségeltetnék még
egyéb,mint egy jókora nagyságú , tiszta légű
száraz szoba,

kerített udvarral, s kis kertecské

vel is ellátva, melyet a nép maga is könnyen felépit
hetne, épen csak tetőanyagot és belső padok, asztalok
Meg
hoz való deszkákat szerezvén meg hozzájok.
levén pedig ez, hátra lenne a mostani tanítók mellé

még egy alkalmas segédtanító és nevelő megszerzése,
a ki a kisdedekkel bánni tud ; a ki a kisdedóvodai

tanrendszer szerint való kötelességet,feladatot meg-.
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felelőleg képes elvégezni . - A költséget, mit e bol

dogitó intézet igényel az épitésre, a segédnevelőre , a
szülőknek nincs okuk sajnálni, irigyelni; mert annak
kamatja , felszámíthatlan baszonnal és nyereséggel fog
visszapótoltatni gyermekeik áldásos neveltetésök el
ugy hiszem nagyobb szellemi
haszon és lelki öröm alig lehet a szülői kebelnek .
Méltó és szükséges tehát, hogy a kisdedóvodák átala
érhetésében, minél

nosan s egész erélylyel pártoltassanak.
A jó nevelésnek második alkalmas eszköze len

ne továbbá a népiskola, szakavatott tanítóval ellát
Midőn a csemete -növendék a kisdedóvodában el

érte azon életidejét, hogy abból már az egy kissé ak
ko

molyabb tanítmányú népiskolába kell átlépnie,

kor már semmi ujdonságúl nem tűnik fel előtte az új

iskolai pálya.
A rendhez, az illedelmes magavi
selethez lévén szokva ; mily könnyebbség az ily
tanuló növendéket azután oktatni, vezetni ?
könnyen belátható .

igen

De már itt az iskolát akképen phajta

nám szerveztetni : hogy az necsak bibliának, számve
tésnek, irásnak, olvasásnak lenne iskolája,
hanem
még az életben megkivántató szakértelmiségi,
szorgalmi és becsületességi tudományoknak
gyakorlati tanuló helye is lenne . Ez okért óhajtandó
lenne, ha minden népiskola mellett egy megfelelő tér

ségü kert is lenne az iskolások részére kijelölve.
Ebben a tanulók , a tanítónak felügyelete, vezetése
alatt, testimozgás, szaktudományban való szorgalmas

és becsületes munkássághoz szoktatás végett is foglal
koznának facsemeték ültetésével , oltásával, kerti ve

temények ápolgatásával, megismertetésével ; valamint
a külső gazdasági mivelés gyakorlatának alapfogásá
val ;

a váltógazdaság némi megismertetésével, rend

szerével. Ugyanazért kinek -kinek , a korosabbaknak

főképen adatnék ki néhány

ölnyi tér, melyet
elosz
2
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tatva velök 4-5 táblácskára, s a különnemű gabona,
takarmány és más kereskedői növényekkel vettetnének

be általok. Megismertetvén velök a gabona, takarmány

és más iparczikkféle magvakat, mivelési módjokat ily
kicsinyben és mindjárt, valjon e kellő s élethaszonra

szolgáló szakértelmi tudományt , ezzel a szor
galmat és a becsületes munkásságot a nevelésben nem

érnék -e el megfelelőleg vagy ezen iskolairendszer által
nem növekednék-e a gyermekekben koronkint az is
meret, a vágy, az okszerűbb gazdálkodás és tagositás
irányában is ? Valóban alig lehet ezen kétkedni.
Ehhez a méhészet , szederfa- és selyembo

gár-tenyésztésének megismertetése is járúlhat
na, sa ki többet, szebbet,jobbat, tisztábbat, bár melyik
az jutalmaz
veteményféléből, tudna előállitani:
tatnék vagy nyilvánosan dicsértetnék meg. Ez
által a növendékek közt vetélkedve nagyobb ipar, na

gyobb kedv, hajlam fejlődnék ki. – Igy lehetne azu
tán csak a népiskolai nevelés igazi hasznos, üdvös,
boldog és állandó eredményü, nem csak a belső iskolai
tanulmányokban, hanem még a külső kerti s gaz
dasági mezei foglalkozások megszoktatásaiban is ;
holott most tapasztalható, hogy az öregek mily hi
degséggel, közönyösséggel viseltetnek a tagosztály

és az ezzel járó o kszerü gazdálkodás módja, – de
még a gyümölcsfák nemesitése és tenyésztése ellen

is. Azért tehát, ha csakugyan e részben is foganatos
czélt akarunk elérni, mindezek a gyermekek első
fogékonyságú korukban beoltandók , hozzá szokta
tandók lennének ; - s ezek által a tunyaság, henyeség,

kicsapongás alkalmai is elkerültetvék, és megtalalnák
még ily fiatalkorban az eszközöket is, melyek az élet

rögös pályáin őket a jóllétre, a vagyonossága
ra , az erkölcsös magaviseletre, majd egykoron
vezetendik . - Nemkülönben czélszerűnek vélném a

cseléd -rendtartásokból is a legszükségesebbeket velök
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röviden érthetőleg megismertetni, hogy majd önálló
ságok idejében , tudnák a cseléd -viszonyokban elő
forduló kötelességeket is.

De eme elsorolt ajánlatok ismét csak úgy tehet
nék ineg sikerdús hatásukat, ha a tanítók szintén előre
az ilyféle tanítás módjában képezdékben kiképez
ve lennének ; - mert a nevelési , oktatási fogásokat

előbb magoknak a tanítóknak kell megszerezniök,

hogy azután ők is azokra a növendékeket megtanít
hassák. A természet egyszerre senkit nem teremt szak

avatott tanítónak , nevelőnek . — De kell még továbbá
az egyéneket eme terhes feladatú pályára, termé

szeti tulajdonai szerént is kiválasztani, hogy azok
szelíd, jámbor, csendes indulatúak legyenek ; hogy ta

nitványaikba is hasonnemű s indulatú benyomást idéz
hessenek elő és olthassanak sziveikbe. De azután igen

illő, sőt méltányos is leend, ha az ilykép kiképzett, és a
felhozott gyakorlati iskolában is , - a növendékeket
szakavatottan vezetni tudó tanítók , az ő kiérdemelt

fáradalmaiknak megfelelő jutalmát is nyerhessék , ezt
Azért tapasztaltatik
azután méltán követelhetik is.
a mostani iskolatanításoknak oly csekély , vagy
majd semmi sikere , - mert a tanítok nincse
nek sem szaktudományokra nézve, - sem pe

dig természeti tulajdonaikra nézve meg választ
v a.

Ily tanítók kezei alatt a kis növendék több

éveket eltölthet, még sincs annyi eredménye sem, hogy
legalább jól olvasni vagy irni tudna; — hogy tudhatna
azután még többet , mit tudnia kellene ? – s a fizetési

járandóságot mégis igen pontosan követelik ;- s ezen
tapasztalás annyival sajnosabb, mert még az illetők ,
kik ezeken segíthetnének , de hivatások is volna
segiteni, még sem 's'egitenek , hanem a nép

nyakán hagyva tehernek , a gyermekek jó nevelése
még inkább napról napra korcsositatik és elha
nyagoltatik ilyféle tanítók által. S ha ily iskolába
' 2*
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se bocsájtják a szülők gyermekeiket
: akkor a szülők,
ek

büntettetn , pedig a jó is
kola levén eszköze a jó nevelésnek, mikép lehessen
de nem a tanítók

jó nevelést, jó tanitást nyerni, jó iskolai eszköz nélkül ?

meg nem fogható; – s az életben pedig ilyen
a gyakorlati tapasztalás ! – kivéve a kive
endőket - s még sincs kellő figyelem ezekre;
pedig ilyen tanítókon szerintem , – akkép lehetne se
gíteni, hogy , vagy kényszeríttetnének avatottabb se

gédtanítókat magok mellé fogadni; vagy pedig köte
leztetnének az öregféle tanítók is tanulni a tanulandó

kat. Hiszen , mint megnőtteknek , megemberedetteknek
több felfogásuk levén , az új tanrendszert , mely szinte
az életben majd mindennapi

magokévá tehetni ol

vasás és akarat által. – De úgy látszik az akarat ol
lyanoknál sehogysem akar meghajolni,megtörni; pedig
különben , mondhatom alig lehet kivihető. Ki nem akar

ja akaratjáta kor igényeihez alkalmazni, az to
vább ne legyen tanító. Azért, kiket talán e hazafiúi
leczke érintene, ne vegyék rosz néven ; mert az tiszta
igazság: hogy ki mit nem tud , arra mást sem

taníthat. Dea közjóügy előbbvaló mindég a néha

talán csak megátalkodásból eredő magán-ügynél.
Mi pedig az itt általam talán hosszúan is felho

zott elméleti és gyakorlati iskolaitanulmányok
felosztását illeti az időre s egyébre nézve : itt taglalni
és kimutatni mellőzvén , ezt a meghatározandó tan

rendszer körülménye legjobban kimutatandja ;
annyit azonban megérintvén itt még is a kisded
óvodára nézve legalább , hogy ott a sok szünidőt
(recreatiót) hagyogatni nem látom szükségesnek, mint
néhol tapasztalni;
mert az intézet épen azért van ,
hogy a gyermek minél többet benne elfoglaltassék, és
a más netaláni rosz alkalomtól elvonattassék . - To

vábbá a nagyobb iskolában , főképen nyári és szép

dőszakban , délelőtt,délután is, egy -egy órát legalább
ܕ
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a kerti s külső mezei gyakorlatra, testi mozgás és külső
szórakozás végett is ,
igen ajánlható lenne engedni
a növendékeknek, kik , mint a hangyák hemzsegve sü
rögnévek , foglalkoznának szaki teendőikkel.
A ki

sebbek és még gyengébbek lennének szolgálatjokra ,
némi segitségökre a nagyobbaknak , a már betanúl

tabbaknak ; felosztva őket osztályokra s minden

osztálynak egy értelmesebb, ügyesebb őrt is (censort)
rendelve.

Hogy pedig mindezek pontosan és biztosan haj
tathassanak végre, elmulaszthatlan a szigorú ellen

Ez pedig illeti közvetlenül az ujabbi
felsőbb rendeletek nyomán mostani szokás szerint
községenként a kinevezett inspectorokat , aziskolai
őrködés is . –

felügyelőket, kiknek valóban feladatok lenne e tisztes

megbízást nem csak czimül viselni , de gyakorlati
tényül is , egész lelkesedéssel felhasználni, s a köz

ügynek e részben is erélyök egész teljével, szigorával
szolgálni vagy is más külhoni iskolaügyelők példájára
kötelességül ismernék az iskolai egész belszerkezetre,

tanitóra koronkint vigyázni, az oktatást, s nevelési rend
szert megvizsgálni, a népet, tanítókat egyiránt buzdítani,

amazt a gyermekeknek iskolába való járatására ;
emezeket pedig a szorgalmas s jó tanitásra. — De fáj
mely még megte
sok iskola van
dalom nálunk
De
kintésre is alig méltatik az uj felügyelők által.

ohajtandó lenne továbbá, hogy az illető lelkészek

is buzgalmaikkal, részvétökkel ápolnák, és az iskolai
ügyet pártolni, gyámolítani mindenkép hazafiúi hiva
tásuknak ismernék átalában ; - mert hiszen épen ök

vannak legközelebbi érintkezésbe a középpel , tehát
erélyes közreműködéseikkel, legtöbbet is vihetnek vég
hez, csak hideg közönyösséggel ne viseltessenek az is

kolai ügy iránt is, – mint itt-ott, ezt is nem ritkán
lehet tapasztalni az életben.
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Továbbá a kellő nevelésnek harmadik alkal

mas eszköze lenne : a vasárnapi iskola. Kike
rülvén ugyanis a tanuló növendék a kisdedó vo
dából, kikerülvén a népiskolából is, - a midőn még

életideje alig van több 12 évnél, a gyermekek
még ekkor is sikamlós természetű s hajlékony leven
a rosz példák után az elfajultság követésére, ha ez
alkalom meg nem előztetik, ha a vallási s többi szer
zett iskolai tanulmányok velök tovább is koronként
néhanéha nem újittatnak, nem ismételtetnek , nem gya

koroltatnak , mondom eltántoríttatnak bármily rosz
példák után, de el is felejtik könnyen mind azt mit az
iskolában tanultak ; hacsak a vasárnapi iskolákat be
hozva, – ott bennök az illető tudományok ujra fel
nem élesztetnek . -- E tekintetből tehát, igen szük

séges a z , ép ugy mint a megelőző iskolák. – A kerti
s külső gazdasági tanulmányi gyakorlatok pedig
most még inkább ismételendők . A midőn azokra a

felfogások is már érettebb lévén, könnyebben s hama

rabbfogják sajátjokká tenni, annyira, hogy ember
korukban sem felejtendik el azokat.

A biztosabb

czél elérhetése végett, itt is szükséges az ellenőr

ködés. Szükséges, hogy a lelkész urak hatályos fi
gyelemmel kisérjék , tánczban vagy egyéb

kedvezményekben részesülni ne engedjék azon
ifiut, ki a va s á r n api is k o 1 á t elhanya
golja, vagy próbatétel alkalmával jártasságát az
illetőkben ki nem mutatja. Majd csak így leend
elérve, mit a közhaza vágya a nevelésben el

érhetni oly régóta sovárogva óhajt, – de eddig
is csak a „ pium desideriumok “ rovatában vesz
tegel ...

Ugyanitt a vasárnapi iskolához csatolandónak
vélném még a községi könyvtárt is, az olvasó

egyletet; hogy a felnevelték , az emberkorúak a
hasznos és szakértelem , szorgalom , becsületesség

(
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kiképzésére, buzditására szolgáló könyveket is meg

szerezve olvasgatnák. Hogy az iskolai tudományok
bennök szakadatlan olvasgatások által is ápoltatná

nak ; hogy az olvasási vágy és ösztön kebleikből ki
ne aludnék, sőt inkább növekednék.

Eképen azu

tán folyton az iskolai tanrendszer , nemzedékről
eljövendne azon boldogitó nép

nemzedékre ,

nevelés,melyben a nép gyermekei a szakértelmi,
szorgalmi és becsületességi kiképeztetésben
és neveltetésben sikerdúsan részesülhetnének.
De ezen a kisdedóvodától kezdve elsorolt neve

lési eszközök is csak ugy lehetnek képesek a kivánt
népnevelést kieszközölni, ha ezek lánczszemként

egymásból folyva, egymásután s közvetlen egyikét
sem hagyva ki — fognak felhasználtatni egésza köz
ségi könyvtárig. Mert különben külön és elvonva

elszakasztva egymástól, akár a kisdedóvodai, akár a
népiskolai , akár pedig a vasárnapi iskolai tudo

mányok s tanulmányok, csak egyoldalu nevelési
módok lévén , úgy külön, elszaggatva egymástól igazi

helyes irányú,teljes és állandó nevelési eredményre
nem fognak soha vezetni.

Hogy pedig ezen általam ajánlott nevelési esz
közök a pusztában el ne hangozzanak, hogy irott és

holt betűkkint csak papiroson, minden hatás nélkül,
ne vesztegeljenek , mint több üdvös czélu javaslatok
szoktak elhangzani , a melyekről a nép alig tud

valamit, - mert nem olvassák : tehát az életbelépte
téseket is kell előmozdítani, hogy a szépen hangzó
igék valahára testté is válhassanak ;

mert kü

lönben épenséggel sem használnak a sokféle
tervezéseknek , ajánlatoknak bármily rop
pant halmazatai sem , ha soha nem foganatosít
tatnak .
Azért e részben is

nézetem szerint

az első

hatást a felső bbségi rendelet s ügyelet tehetné
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meg. – Továbbá a lelkészek nek , kik a néphez
legközelebb állnak , hazafias szivií buzdításai , példa
adásai ; a vagyonosabbaknak nemes adakozásai
a kisdedóvodai intézeteknek , jó népiskoláknak helyes
képzésű tanítóknak kieszközléseire , mint például e te

kintetben a legközelebbi évben is – a Pol. Ujd. 33.38.
számai szerint --- volt alkalmunk hirül venni egy ily

fényes elővilágitó nemes példát a szatmári
püspök Haas Mihály úr ő mgában, ki az iskolai taní
tók képezdéje felállitása ésabban a tanítóknak szál
lással, élelemmel leendő ellátása alapjaúl : 120000 ftos
földbirtokot tűze fel feladatúl vásárolni . A szathmár

Németi kisdedó v oda alapitványához pedig szintén

100 ftos államkötelezvénynyel járulni kegyeskedett.
Szintén * ) ily halhatatlan emlékü és buzditó példá
úl tünhet fel továbbá a népnevelési ügyben Sci
tovszky János bibornok herczeg primás és eszter
gami érsek ő főmagasságának több nemes adakozása.
Nevezetesen : a Pécs pónembeli gyenge sarjadékai ne

veltetésére, oktatására adott 120000 pf. adakozása,
ezenkivül ugyane czélra alapitványúl letett 50000 pft.

és 100 darab aranyba való bőkezii gondoskodása.
Nemkülönben az esztergami mesterképző intézet, a
pécsi és esztergami iskolamesterek nyugdijintézetei
is
eléggé hirdetik a népnevelés körüli fáradha
tatlan emberszeretetü buzgalmát.
Ily nemes tényü
példák szolgálhatnak a kisdedóvodák felállitására is le

endő lelkes adakozásokra ösztönül több magyar fő nemes
ùraink és földbirtokosainknál. Kik között ugyan szintén

nem szoktak hiányozni a nemes érzelmú s lelkes tettek
a nemzeti jólétnek eʼrészbeni előmozditásában is, mert

csak is ily nemes tettek valósithatják meg mind a sok
szép „ pium desideriumokat -s nem a puszta felkiáltó
*) Lásd Morsz , Primásának „ Arany áldozata ” czimü könyvben 1859.
38. lapo „ A nép
novemb. 6. irta Zalka János pesti egyetemi tanár.
nevelés ügyében.“

1
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hangok. Tudván azt kiki, hogy mindennek, s igy eme
nevelőintézeteknek is a kezdete a legnehezebb. Ez ok
ból az ösztön , a jó példa, a lelkesités, adakozás, serélyes
közremunkálásai mindazoknak, kik akár szellemi

leg , akár anyagilag közremunkálhatnak , mindeze
ket lassankint elő is teremthetik . Ezek lévének tehát

hazafiú is őszinte nézeteim a mezei köznép gyermekeinek
czélszerűbb nevelése körül ; adja az ég ! hogy valahára

valósúlhassanak is , és hogy magyarország is
egykor -–

a népnevelés h a zája lehessen !!!

III.

Észrevételek a cselédügy érdemeben .

Az elsorolt népnevelés igye feletti nézetimnek

folytában jónak látom észrevételeimet még a cseléd
ügy érdekében is felmutatni.
Köztudomásu, hogy a m. kormány által ezelőtt né

hány évvel t. i. 1856 - ban még érvényben kibocsájtott
cselédrendtartás meghozta azon törvényt , mely
az „ úr , gazda és cseléd" közt eligazítja a viszo
nyos kötelességeket. Nagyon kivánatoslenne tehát, ha
a gyakorlat üdvös eredményt is szülne !
Mert ez által s ezen tekintetben is némi előhaladásnak
örvendhetnénk.

Ámde, hogy a most felhozott cselédrendtartás 40
és 41 -dik SS-inak kitételeire épen semmi vagy legalább
minél kevesebb alkalom kerüljön elő : szükségesnek

látnám, hogy ne csak elméletileg ésgyakorlatilag tudja
az ur, a gazda , mikor kell cselédjét fogadnia ,mikép

kell élelmeznie, bérét fizetnie sát. Ugy szintén a cse
léd is ne csupán azt tudja , mikor kell beszegődnie,
gazdáját elhagynia, annak engedelmeskednie sat.: ha
nem keletkezhető minden kellemetlen súrlódás elke

rülése végett oly oktatásban is részesíteni kellene
a cselédséget, mely értelmiségét is kiképezhetné arra,

hogy önmaga a cseléd is beláthatná , betanúlhatná le
kötött s illetőleg felvállalt szolgálati foglalatosságának
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kellő és helyes teljesitését. Hiszen – az életben –
minden kézmüves, iparos, kereskedő sat. különkülön

kap oktatást az illető szakbeli tudományra, képes
ségre ;
épen s egyedül a gazdaság körül foglal
kozó szolgai személyzet van csupán önmagára és
saját szükkörű belátására hagyatva , a nélkül, hogy
valamikor valakinek szakértéséről, kötelességének

miképeni teljesítéséről próba mutatást "
kellene adni. Pedig ez, hogy ösztönre szolgálna, sőt
hogy nagyon szükséges is lenne, könnyen átlátha
tó ; mert a szegődendő bér és fizetés is a próbatétel

mivoltához lehetne alkalmazható ; különben a jól
nem értett , s azután jól sem végezhetett szol
gálati kötelességek sem szülnének annyi gazda- és
cseléd közti czivódást és kedvetlen viszályokat, men
nyi naponta előfordúlni tapasztaltatik.
Ezeknek némi elháritására tehát, miután az új is
kolai rendszer mellett, minden arra alkalmatos falusi

gazda. vagy cselédgyermek köteles iskolába járni,
igen czélszerünek vélném , ha a hit , olvasás, irás és
számolásbeli oktatáson kivül , a fenn idézett cseléd

rendtartásnak főkép 10. 11 és 14-dik pontjait is szóról
szóra tánitanák már az alsó kis-iskolákban is, mint már
a népnevelési czikkben is érintetett, és pedig jól meg .
érthetőleg magyarázgatya. Mivel a már kinőtt korbe
lieket tanítani, szoktatni sokkal nehezebb, mint a még

gyenge s fogékony hajlamú gyermekeket.
Ugyanazért emezeknek is némi javitására jónak
vélném , ha minden szolgálati év végén,
vagy pedig
hamarabb az év vége előtt egy negyeddel , midőn t. i.
a szegődés , fogadás ideje szokott beállni

a sok ha

szontalan tivornyázás helyett inkább az üdvösebb
czélra vezető próbamutatás , próba vizsgálat
rendszere jöhetne szokásba . Ezekre a vidéki gazd.
egyesületeknek is figyelmét kiterjeszteni igen jós czél
hoz vezető lenne . Oly alkalommal helye lehetne egy

-
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úttal a jó szolgált cselédeknek vagy jutalmat osztani
ki, vagy pedig a vidéknek, lielységnek, urai , gaz

dái által közköltségen egy vendégséget , lako
mát adni. Majd meg látná minden gazda, mily jó
ösztönül s rúgóúl szolgálna ez, a cselédség átalánosabb
javitására nézve.
Czélszerünek tartanám továbbá, ha már az isko
lás gyermekek oktatást nyernének arról is , mi a cse
lédnek átalános és különös , p. 0. a kocsisnak,

béresnek, gulyásnak, kanásznak, juhásznak, sőt még a
szolgálónak is kötelessége ; mikép kelljen a keze
ikre kerülendő állatokkal is majd bánni, azokat nevelni

munkára szoktatni, táplálni sat., mikép a reájok bizan
dó kézimunkában is eljárni, hűséget , engedelmességet
mutatni sat. Ezeket mind tanítani, méltó és szükséges

lenne, ha gyökeres javitást akarunk a cselédségre néz

ve is elérni, és az alkalmat a sok panaszokra kikerülni
vagy legalább gyéríteni.
Hogy pedig ily , eddigelé talán még hiányzó kézi

könyv létre jöhessen , kivánatos lenne, hogy e közügy
érdekében minden részvevő hazafi telhetőkép, leg

alább eszmecserével, pótló javaslattal játúlna igény
telen nézetemhez, óhajtandó lenne, hogy azon iskola
könyvek czélszerű kiállításához - a magyar központi

gazdasági Egyesület is , hathatós pártfogásával vagy
némijutalomkitüzéssel is, hozzájárúlni sziveskednék.
Végül kivánatos lenne, hogy az ily kézikönyv,
melyben a cselédtörvénynek is rövid érthető magyará
zata bent foglaltatnék -- ne csupán az iskolában fo
rogna kézen , hanem tartalma a kalendáriumokban

is évről évre mindég kellő helyet foglalna, mint a vá
sárok jegyzéke, a sokféle és sokszor alig érdekes
anekdoták helyett; - miután köztudomás szerint,

a kalendárium , mindennapi olvasókönyve sok olvasni
tudó alsóbb osztályú embernek - de kivánatos lenne
vasárnapokon délután, azután az oly könyvből, cseléd
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rendtartásból, a cselédeknek rövid magyarázatú oktatást
az átalános gya
is adni. -- Eképen csak juthatna
korlati használatba a kérdéses kézikönyvnek is okta
tása

és juthatna annak gyakorlati alkalmazása.
Tőlünk függ tehát e részben is valamit tenni , és

a sok elméleti okoskodások helyett – végtére
is a mi tulajdon ön érdekünkben a jóravaló eszkö
zöket , a kivánt czél elérésére , mielőbb tettleg
megragadni és felhasználni.

; ?

1

-
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IV .
Mik a nép elszegényedésének föbb okai ? -

Mielőtt a nép elszegényedésének

nézetem

szerinti főbb okait elsorolnám , előre be kell vallanom ,

hogy a népnek átalános ügye felett minden időben,
de leginkább a mai haladni kivánó kor szellemében
tapasztalni feltünő közrészvétet, közérdekeltséget
az irodalmi téren kifejtetni . - S méltán !
mert az ország polgári lakosságának többségét az

érdeklett alsóbb néposztálynak tömege képezi ,
melynek jólététől, boldogitásától, – a polgári egész
társadalomnak jóléte és boldogsága is nagyon függ.
Közös érdek kötelezvén tehát minden honpolgárt , s

leginkább olyat, kinek a gondviseléstől szerencsésebb
állása jutott,hogy az eddig parlag mivelésben hagyott
alsóbbrendü polgártársainak joléte előmozditására,
tehetsége s körülménye szerént, szellemileg úgy mint

anyagilag is hasson, és egész erejével közre működ
jön. -- Bár mindezen jámbor elv mellett – meg kell

vallani – találtatnak olyanok is még, kik mint hiva

tásoknál fogva, népvezetők, népelőljáróklévén, még
is egész hideg egykedvüséggel viseltetnek a népnek
elhagyott miveletlen sorsa felett; azon előitéletből in

dulva ki: „ hogy a buta , neveletlen népet könnyebb
nem szégyen -e- a mai felvi.
lágosult korban , ily ferde nézetet hallani?
vezetni." - Valjon

1
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S valjon p. 0. a jól kitanult, s gyakorlott harczfias
tábort nem könnyebb-e vezetni ,vele még hősi győ
zelmet is kivivni,
mint buta tanulatlan , gyakorlat
lan néptömeggel? – Hány ilyféle hasonlatossággal
lehetne az oly ábrándozóknak a nevelés feletti tévedt
elveit megczáfolni ?
de hagyjuk őket öntudatú, és
valóban szánandó nézetükben továbbá is álmodozni !

Azonban mind ilyenek daczára is , őszintén és
dicsekedve kell megvallani azt is : hogy ma már alig

hiányzanak jó tanácsok,több üdvös javallatok az iro
dalmi téren ;

mert folyvást telvék néplapjaink,

folyóirataink a jobbnál jobb, és mindig a nép ügyére
irányzó igen érdekes értekezésekkel.

Ugyanazért, nagyon üdvös és nagyon bölcsen
kigonūolt czélzatnak vehető az is : midőn a népnek
elszegényedési okait is , törekszik az irodalom
kikutatni, és azokat fejtegetni. Felhordván annak
okául többeket, jelesen : A nevelés , a mivelés hi

ányát; a dologtalanságot; az italbanvaló mérték
letlenséget; de még főképen a legutolsó időben —
a luxust , a 'fény üzést. Szerintem , ha be akar

juk vallani, ide számithatjuk még a felsőbb, s mivel
tebb osztálynak is, a gyakran s nem igen követésre

méltó példáját is, mely a nép érdekeire igen nagy be
mire a nép hivatkozni is
folyással szokott lenni;
szokott, ha neki a felsorolt hibák, olykor-olykor sze
meire lobbantatnak .

A felsorolt nép elszegényedésének okai között
tehát, kiválóképen, a mai időben a fény üzés tün
tettetik elő. Ennek vádjával szokott most legjobban

sújtatni a nép; - azért szerény leszek én is, e felett
nézetemet előadni .

Igaz, hogy eme emberi sorsot mintegy emésztő
féreg, nemcsak csupán a felsőbbi néposztálynak jólé

tét egyiránt,minden emberi nem s rang különb
ség nélkül fogyasztja, senyveszti ;

hanem még az
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alsó néposztályét is Dariályktp szivja. és singleszti.
lehatva a népnek minden rétegeibe, bol egyben ho]
másban – mert már az egész emberiség természeté

ben lévén többnyire. eme csupa vakitú hiuság begyö

kerezve. ugyanazért is az teljesen már alig kiiriható .
Pedig ha valaha,

épen most lenne kiirtandó .

Tapasztalhatni a mai korban igen szembeötlüleg
a fény ü z ést : – ételben. italban, öközetben .

lakban, a laknak belszerkezetében, és egyéb többfé
lékben , – de mégsem annyira az alsó, mint a közép

néposztálynál. s néha még a felsőbbnél is. – E nép
osztályok adák koronként a példát. az ösztönt aman
nak, utánozni a fény üzést. Valóban el nem tagad
1

hatni, hogy az intelligensebb rész karolta fel a fénrü
zést előbb a ruhanemüben, az életmódban , a lakban
s mindenben, miben csak fényüzés tapasztalható !
Csoda - e azután, – ha lassankint alább alább is le

hatott a példakövetés, utánzás ? Ha épen oly fokú mér

tékben nem is, de legalább annyiban, hogy az alsó
néposztály is rokonszenvet érezvén a szebb, czifrább
irányában ,
a szem, a kedély által elcsábittatva,

vágy mindazt sajátjává megszerezni, mi vakit, csábit,
és tetszetést okoz ; bár értékénél is néha drágább, bár
ha sokszor erszénye sem birja, de mivel divatos, elő

kell annak teremtve lennibár honnan.- Pedig, ha az
alsó néposztály, a felsőbbtől nem tapasztalná az alkal

mat, alig ötlenék eszébe is, aligtámadna képzeletében
is az oly ábrándos hiuságok felett vágyni olyakat,
mik sorsát tulszárnyalják a módban; tudnivaló lévén:

hogy az alsó néposztály nem igen olvas könyveket, se
oly hir- vagy divatlapok ,
tehát nem indulhat

at
utánzásra sem a fényűzésnek, máskép mint a felette

álló néposztálynak látásából, – bárha nem azon egy
nemű fényűzési czikkeket és egyebeket használja
is , de az ösztön ébresztetik mégis fel benne arra.
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Azért, vajmi boldog kor lehetett tehát a hagyo
Midön őseink egy
szerü ruházatokkal, étkekkel , csinos kis tiszta lakok

mány szerént - a hajdani ?!

kal, szobabutorzatokkal, s egyéb egyszerüekkel nyug

ton megelégedének . Honolván nálok ezáltal a vagyo
nosabbság , a családi viszonyok jóléte, boldogsága.
Most pedig a tulságos fény üzés egyben, másban ,
mennyit juttat a pusztulás sorsára ! – Öseink, mint

emlitem , megelégedéne mindenben az egyszerűség

k
gel, még a magyargazdaaszony főzte rövid étkü asz
tallal is ; nem zsibbaszták ama annyi külföldféle maj

mozott konyha füszerezett drága étnemüek sem erszé

nyeiket, mik most sokszor nemcsak zsibbasztják , de
véginségre is nem ritkán juttatják.

- A mi czifrább ,

drágább , a mi a hiuság vágyainak teljes mértékben
eleget tehetnek, olyakra pazarolják vagyonaikat, pén
zeiket sokan ,
s leginkább azok , kiknek alig telik
még mindennapi szükségleteiket is fedezni. - Sigy

a „Mea culpa" az én vétkem- ezek miatt , valóban
inkább a közép néposztály mellére, mint az alsóéra
Azon fényűzés , mi az alsónép
méltán reá illik .

osztálynál tapasztaltatik , — mindöszve is csekély ér- :
tékü lévén , vég s átaljános elszegényedést alig okoz .
-- S'ha van, egyébben nincs , mint a szokásos lakmá

rozásban , hol szinte látva a feletté való néposztály
nak szokásba vett tulságos étkek nemeit ,

kedvök

telik azon hiuság fajában az alsó néposztályúaknak
is részt venni; négy , ötféle étel helyett , tiz s több fé

lét is felhordatni asztalára; vetélkedvén egymás felett
sokszor, kitüntetheti ki magát jobban, a sógornál ,
vagy kománál a vendégség adásában .
Továbbá másik czikke a fényüzésnek a nőknél
szokott lenni, a ruházat nemüben.

Ebben kezd a

népnél is itt-ott elterjedni . De e részben sem épen
annyira, mint a középosztályú nőknél, mert a man..
nál, ha mód nincs, eszébe sem jut pipereféle ruháza
3
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tokról álmodozni úgy, még emennél hol inód hi
ányában

adósság rovására is – minden áron

üzetik.

Ugyan e nemű „fényüzésnek“ szép ellenpél
dáját volt alkalmunk e f. évi farsang alkalmából köz

tudomásul venni, t. i. hogy az egykori vitéz hősiség
ról ösmeretes Egri hölgyeknek a jelenkorban is méltó
utódai, valamint az azokkal szomszéd Gyöngyös vá
rossának is nemes gondolkozásu hölgyei egy akarat
tal elhatározák a tánczvigalmakban való minden nő
ruhai „ fényüzést" száműzni. Scsupa egyszerű magyar
öltözékben mindannyiszor megjelenni. Ez is tehát
egy lépés a takarékosságra.

Bár e nemes és taka

rékosságra vezető egyszerű példa átalánosságnak ör
vendhetne más neműben is, és minden rangús rendű
női kebelben is ! De bár a férfiak is,

eme női gyen

géd példa által meghatva , az egyszerű csinos magyar
öltözéket fogadnák el divatúl, a sokszor pusztulásra
vezető , pazar fény üzésű öltöny helyett; melyet
azután többször a molyok szoktak megemészteni !
Mind ezeknek tekintetbe vétele után tehát, alig
lehet okunk : az alsó nép elszegényedését
egyedül a fény üzésnek tulajdonitani; mert mind

az általam felhozott fényüzési pár czikk, csak kivételes
lévén a népnél, átalános népelszegényedést nem okoz
hat. Ilynemü apróbb fényüzési szokások, főképen a
lakmározásokban, ruhaviseletben , megvoltak azelőtt
is ugy,

mint lenni látszatnak most ; de fog is lenni

különben alig
emberek élnek ;
zután is, – még embere
lehet fényüzésnek tekinteni a mondott czikkeket is

olyanoknál, kik jó móddal , vagyonossággal birnak,
mert erszényök rövidsége nélkül történhet meg bár
mily ilynemű kiadás , vagy élvezet.

Szerintem

fényüzésnek tekinthető olynemű túlságos kiadás
hol nem lévén elegendő vagyonosság,

-

szükség és

majd tönkrejutás mellett üzetik a divat utánozás;
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midőn azon egyszerű közmondás sem vétetik figye
lembe, hogy addig kell nyujtózkodni,

meddig a

takaró engedi. Sa közmondás igazsága beillik a köz
élet élvezetének bármely nemébe . - Miután ha soha
több kinem adatik, csak mint, mennyi telik , akkor a
fényűzési vád örökre elleend kerülve.

Ezek folytán tehát a nép elszegényedését leg

jobban feltaláljuk: a szakértelmetlenségben ,
az alkalmatos nevelésnek valódi hiányában ;
a melyekből azután folynak ki az erkölcstelen mér

tékletlen iszákosság *) tunyaság, miket a közmondás :
„ Ördög párnáinakis szokott nevezni,“
folyik to
vábbá a rest munkátlanság, akaratlanság, az értelmes
okszerü gazdalkodásnak be nem látása, fel nem fogásā
sat.
Ezek idézik elő a szegénységet a népnél ;
ezeket pedig a nevelés hián y ai okozzák a mennyi
ben szakokat nem képesek értelmesen felfogni, gaz
daságokat, ha van, okszerüen felosztani, mivelni nem

folyvást kalászos növénnyel fárasztván
földjeiket; takarmányra alig gondolván, annak ter
A gabonát
mesztésére földet szánni igen fukar.
pedig jóformán eladván, vagy vele marháját tengőd
tetvén, — végre se kenyere, se gabonája , se jó mar
értvén ,

hája s igy trágyája sem lévén elegendő; - mikép fog
földje azután holdanként 10. 12 s több magot meg.
adni, hogy házi szükségeire, piaczra , és egyébre uj
* ). A mértéktelenségnek némű megzabolázására alkalmas eszköznek
lenni vélném : a községenkénti „ mértékleti társaság" felállitását. Mely
ben minden tag kötelezné magát , hogy a „szeszes italt, csak mint élet
erő fentartására az illem határa között, s orvosság gyanánt fogja, nem pe
dig kicsapongásra használni ;
hogy e mellett továbbá a káromkodást
sem fogja gyakorolni soha, se haragban, se jó kedvben, p. 0. kaczér

kodás, vagy szójárás kedvéért. Ha pedig még is megteszi egyikét, vagy
másikát , jógot enged tagtársainak akárhol őtet szabadon meginthetni,
sőt bizonyos öszveg pénzbüntetést is követelhetni egy közczélu pénztárba.
Ily ártatlan intézkedés, valjon nem szülne e sok erkölcsi eredményt a nép
ben is ? Csak találkozna ennek létrehozására erélyes kezdeményező a hely
ségekben ! - Ez is egy mód lenne az erkölcstelenségeket gyériteni : és a

,, fényűzést“ a mértékletlen italban kiküszöbölni.
3*
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jig elég legyen ? főképen még ha mostoha évi termés
is csatlakozik hozzá, elé áll' minden fényüzés nélkül

is a már kikerülhetlen elszegényedés . — Ily körül
ményekben megtörténik, és előfordul a szorultság ujrá
kölcsönözni kenyérnek valót;

adván minden 2

ausz. mérőre kamatképen fél aust. mérőt, vagy ha
pénzt vehet fel, fizet kamat fejében száztól 2. 3. s több

aust. mérő gabonát, mely igen magas percentre szokott
rugni. Az ilyféle uzsora fizetések is azután, igen el8

mozditják az elszegényedést, nem lévén menedék , hol
— olcsó kamatra, szükségét fedezhetni. - Mind ezek

mellett, több helyütt meglévén a népnek azon rosz
kivül, - ha reá is érne,
szokása hogy a maga dolgain kivül,
pénzért
másnak még
sem tesz munkát, — készebb lé

vén ablakaalatt ácsorogni, vagy az Iczik hajlékában

gyakran elnapolni. Mind emebajokon mi segithet más,
mint a jó, czélszerü nevelés ?

A kisdedóvodától kezdve fel, a vasárnapi iskoláig ;
és az elővilágitó jó példája a felsőbb osztálynak. Ezek

leendnek mentő szerei a nép elszegényedésének .

Egyébiránt, bár selyem , bár bibor bársony
szövetekbe öltözködjék is a nép, --de erszénye győzze
aképen , hogy mindég a bevétel fedezze a kiadást.
nem pedig ez a má zt ; akkor nem esik reája a fényü
zés bélyege, mert nézetem szerént, mint mondám , csak
a tulságos és felesleg megfeszitett kiadás

a

valódi fény üzés, s nem a czifrálkodás,vagy annak
bármiféle neme.

Minden ember örüljön, vigadjon

dvét lelheti ; ha vagyonossága, házi
abban, miben kedvét

körülménye, és jóléte engedi az illem határai közt.
Azért fárad, azért izzad kiki, még a nép is , hogy
azoknak a földi örömeit jutalomúl mértékletesen él
vezhesse !

܆
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V.

Hasznos tanácsok a köznéphez , az annyira közömbös
tagositás, és divattá vált testvéri osztozkodás , ér birtok
elaprózás ügyében .

Úgy hiszem , minden jámbor földmivelő gazda,
szive örömének teljéből fogja megismerni, hogy mily
könnyebbség háromola vállaira a nyomasztó ősidő
a midőn a robot- és d é z
beli teher helyébe is,
mától megszabadúla ? Hiszem, mikép minden volt
urbéres belátandja, hogy lassanként már 12 év is le

folydogál, hogy a magyar hazának szabad polgárává
is lón,

a felszabadulás által. Tehát most már oly
földmüves gazda is maradván, ki birtokát , mint egé
szen tulajdonát birva, azt szabad tetszése szerint mi
velheti is; nem levén ugyan többé előtte semmi korlát

hogy földjét legjobb belátása szerint, ne mivelhetné.

Midőn tehátgazdatársak ! ily szép polgári szabad
ság környezi gazdaságtokat, csupán akaratotoktól,

kedvetektől függ saját jóléteteket kieszközölni. Kér
dem tehát : miért késtek az alkalmat felkarolni, mely

nektek utat, módot szolgáltat gazdaságaitokat, föld
jeiteket úgy mivelni,hogy azokból jóval több haszon
jőjön be, mint eddig ? -- Azt hiszem alig kell magya
rázni, hogy azelőtt a robot és dé z ma állottak útban

szabad belátás szerint gazdálkodhatni, Most pedig
már, mi állhat útban, miután reátok van hagyva, sa
ját tetszéstökre müvelni a földet ? Nemde :

1 -ször a

be nem látás. 2szor az eddigi három yetői közös
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gazdalkodás. 3 -szor a tagositás iránti hideg részvét,

Én közömbösség. 4 -ezer végre talán a gyakorlati pél
daadás hiánya — vannak még útjaitokban ?
Az igaz ! – ezek még mind akadályok lehetnek .
Igen
de ha ti akarjátok. Ezeket a ti megfeszült és

egyesültjóakaratotok mind legyőzendhetik . S fogtog
oly gazdasági létrejutni, hol tis családjaitok mara
dékaitok mindig jólétnek örvendhetnek .
Miután tehát eddig már próbáltátok azon hajdani

ési szokású gazdálkodást, –a háromugarost, s talán
alig van, ki annak jóhasznával dicsekedhetnék , —
ha épen sok gabonája lenne is ;

mert takarmánya

nincs, jó marhája nincs. s ugy jó gazdasága de még
pénze sem lehet Eképen tehát timagatok beláthatjá

tok , hogy az ily rendszer a gazdálkodásban – bár
ha őseitek is igy gazdálkodtak még sem lehet jó
és hasznos, a mostani idók körülményeiben, a midón
magatok is tapasztaljátok a köztehernek szaporodó
súlyát. Tehát kisértsétek meg, egymás ujabb rend
szerét követni a földmivelésnek. Talán reá fogtok

jóni azon módra, hol lehet majd több gabonát, több
takarmányt, több és szebb marhát, de trágyát is töb
bet előállítani, s azok szerint pénzt is.

Hogy tehát mind ezekhez eljutni szerencsések
lehessetek, - törekedjetek gazdatársak ! - mindenek
előtt a most szétszórt és közös bitang alatt álló

földjeiteket tagosíttatni , azaz egy darabban bir
hatni. Megleend azonnal a főalap az o kszerű és

hasznos gazdálkodásra, a nélkül pedig soha. Mert

ha a helység birája vagy határcsósze fog ezután is
mindig parancsolni, fogja kimutatni, hogy hol s mit
legeljen a marhád, vagy hol s mit vessetek, hová ga
bonát, hová mást, hová meg épen semmit, hanem kö

zos legelőre,bitangra hogy hagyjátok : akkor soha
czélt gazdaságtokkal minden törekvéstek mellett
is – érni nem fogtok. Ott lesztek ezután is , hol eddig
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voltatok. Tehát nem okszerübb, nem józanabb - e ugy
birni a földet, hogy a z ne legyen közös, hanem egye
dül kinekkinek a magáé külön, hogy kiki azt és ott
vethessen, mit és hol akar? Ez leend azután a szabad

gazdálkodás, ez hasznos és jutalmazó. Ne legyetek
tehát idegenek a tagosítástól, mint sokan lenni
látszanak , nem fogván fel ésnem gondolván meg an
nak sok jó eredményét, minden szép és jószerű tana

csot, bárkitől jöjön az, dölyfösen vissza vetvén még
akkor is, midőn mártörvény útján is bekellene követ
keznie a tágositásnak ; ez által mind magának mind

többi gazdatársainak több költséget, a kivitelben pe
dig hátráltatást okozván. – Legyetek tehát rajta gaz
datársak ! hogy mielőbb s ha lehet, barátság útján
inkább mint perútján birtokaitokat egy darabba ta
gosítva birhassátok ; mert hasztalan minden ellenkező
dacz : előbb - utóbb bekell annak következ
nie.

Azon sokféle képzelt akadályokkal, mint jégve
rés, több s külön pásztortartás sat. -- ne törődjetek;
mert az isten ostora meglátogathat szerte lévő földei

teken is ugy , mint egy darabban álló földön . De ez
utóbbin már a magyar Biztosító - Társaság
igen sokat segíthet, s megvallom , más kárán eszélye

sebb tanulni, mint saját magunkén bánkodni.

Le

hetvén a vetést biztosítatni, fizetvén száztól, legfel

jebb két kamatot. A pásztortartásra nézve pedig,

legjobb segítség az istállózás, mely felér tiz pásztor
tartással is. Majd ha próbát tesztek, tapasztalandjátok.
De ez állitás világosabb lehet alább, hol a
váltói gazdálkodásról szólandok. Némelyek továb

bá előállnak azon kifogással is, hogy a közös lege
lön több marhát lehet tartani. Lehet igaz, de csak
nyáron ;

hát télen hol legeljenek ? - sugy hiszem

oly kopár legelőn tartott 10 marha alig ér fel 5 istál
lon tartott jó marhával.

Azután igazságos -e, hogy
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egyik , bár kisebb birtokú de jó módú a másik elől a
legelőt, elfoglalja, bitangolja, mi miatt a szegényebb

nek marhája jó se lakhatik ? Ezek tehát figyelembe
mind veendők.

Azért tehát ha így egyszer rendbe jöhettek ta
gosítatástokkal, – minden kisgazda tartsa bent istál

lón marháját, gondoskodva előre kaszálóról leg
alább aratásig , bizonyára szebb marhája és több

trágyája lesz . A dögtől is biztosabb leend. A nyári
hőség sem fogja azt kínozni. Reggel és estennen ki

bocsájtván udvarára mozgásnyerhetés végett. Igy
pásztorra sem leend szükség ; marhája is jobb leend,
trágyája is hon maradván
több lesz .
De itt azon tanácsot is ajánlnám, hogy minden

község előljárósága felelőség terhe alatt köteles len
ne jó fajta bikát, csődört tartani a községi tehén csor

dában és lóménesben , ha épen jövendőben is közösen
akarnák tartani a barmokat; - két kisebb község

összetartva. - Mert most sajnosan tapasztaljuk, hogy
alig két éves hitvány bikákat több helyen öszevesz
nek, s azzal tenyésztetik a magyar marhafaj, --- gya
lázatjára az országnak !
Mihez még olykor takar
mány és legelő hiány miatt koplalás is szokott csatla

kozni , alig birván azután természeti ösztönének is
eleget tenni az éhség miatt. Ez is tehát némű útmu

tatás a józanabb marhatenyésztésre.
Ez alkalommal még továbbá nem mellőzhetek el

gazdatársak ! felhozni egy igen érdekes körül
ményt is. -- S ez, a mai időben nagyon szokássa vált
testvéri osztozkodás. Alig érvén el t. i. vala

melyik fiú vagy testvér nagykorúságát, meg
házásodik s azonnal az osztozást penditi meg. Nem
egyezhetvén meg tudniillik a fiú az apával, egyik
testvér a másikkal ; egyik angyi asszony a másik
kal .
Forogván, peregvén egyre köztök a perelő
nyelv, minden keresztben álló szalmaszál, botrány
kő előttök. Sem testvériség sem fiúi kötelesség nem
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engesztelhetvén ki egymást, végre is osztozásra
kell kerülni a dolognak. Van p. 0 , egy jó családos
háznál 3. 4. testvér házas. Van 34 hold körül álló

gazdaság. Eddig valamennyi egy czélra munkálodván
közösen , egy testel egy lélekkel, meggyőzetett min
den bel s külső dolog. Többször másoknak pénzért is
jutott idő és érkezet napszámba menni, a közkassába
pénzt teremteni, s igy a jövedelem szaporodott, köz

pontosúlt az akarat a közatyában, közanyában, és így
a közcsalád boldogságnak és jólétnek örvendett. Most
pedig osztozkodás által minden szét oszolva , mind

egyik csak teng, nyomorog, az ő elszigetelt darabocska
földrészében .

S ez nem is lehet máskép, mert 34 holdas gaz
daság, p. o. ha három , négy részre oszlik, már egy

két eke helyett három -négy eke kell. Négy ló helyett
6, 8 ló, egy szekér helyett 3, 4 szekér , egy istálló
helyett, 3. 4 istálló, egy lak helyett négy lak. Eddig

szolga sem kellett, de talán már ezután az is kell
mindegyiknek. De meglehet, még egy kút is kevés,
az is négy kell. S igy látni, mikép oszlik szét az ed
digi öszpontosúlt minden erő, minden felszerelés, be

ruházás. S mennyi költség, gond, fáradság izzasztja
mindegyikét most külön az elválakozás után, holott

azelőtt egyiknek sem fájt feje ezek miatt. S haszon,

jövedelem alig mutatkozik még is, de nyomorúság,
szegénység, sőt tönkrejutás elég !

Miért tehát a családi jólétnek e szánszándékos
meggyilkolása ?
nosság virúlhat !

ha helyette boldogulás, vagyo
mérsékelni kell az indulatot.

Az okosabb, engedjen a kevésbbé okosnak ; vagy tér
jen ki annak ,
majd magába térend az is. A férj, a
perelő nőt szelíd móddal és bánással szoktassa el a

perlekedéstől. Világosítsa fel a mérséklet, a jó indulat
szép tulajdonaival. Ellenben a heves indulatoskodás
utálatosságát adja elő. A fiú mindég fiú maradjon
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szülői iránt. Igy leend azután csak köztök földi s

családi boldogság, ha imigy megegyeznek, s nem
osztozkodnak ; ha a törzsszülő szárnyai alatt együtt

munkálkodnak, még az él. Ha pedig az kihal, akkor

se osztozkodjanak, hanem vagyegyütt gazdálkodja
nak azután is, vagy pedig egyik vagy másik értel
mesebb, szenvedélyesebb gazdatestvér tartsa meg az
egészet, ha épen egymást ki nem állhatnák, kifizetvén

a többieket. A többi pedig, ha fiatalabb korukban
mesterséget nem tanultak scsak gazdaság körül for

golódtak, álljanak zsellérségbe,vagy béresi szolgálat
ba. A pénzzel vagy nyerészkedvén ügyesen , vagy pe
dig takarék - pénztárba téve, s napszámba járva
ressék élemöket. Igy bizonyára sokkal jobbjövendőre
viradandnak fel, mint ha örökös czivakodásban élend

nek , vagy külön azon eldarabolt földecskén gazdál
kodandnak.

Azokért üdvös felsőbb intézkedésnek vélném lenni:

ha mindenütt oly testvérek között, hol a czivakodás
miattegyütt megférni nem tudnak,a gazdaság egy köz
tök legalkalmasabbra bizatnék, a többi aránylagkielé
gittetnék, s egy maradna gazd a, részesittetve azon

kedvezésben, szabadalomban, hogy a katonai kötele
zettség többé azt nem illetné bárha az öreg köz
Ilykép alig kerestetnék a
testvérek között a czivakodásra alkalom azon szín

atya életben lenne is.

alatt, hogy ok támadjon osztoszkodásra. Ez lenne sze
rény nézetem szerint a legbiztosabb óvszer a sok
foldeldarabolásnak és testvéri egyenetlenségnek ele
jét venni a földmives osztályba n .
Vegyétek azért gazdatársaim fontolóra és fogad
játok meg jóakaró tanácsimat! Valóban a mint most
elmétekben és sziveitekben titkon érzitek szavaim

igazvoltát, épenúgy nyilván érezni fogjátok hasznait
Bz életben .
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VI.

Útmutatás, miképen lehet minden rizhúzás nélkül s keve
sebb munkaerővel az eddiginél jobb és tartósabb vizů kutat
ásni ?

Úgy tartom , alig leend érdektelen vagy fölösle
ges szólani a kútról , s annak jobb ásása módjáról,
ha tekintetbe vesszük , hogy a kút és annak czélsze

rü ásása mily fontos és figyelemre méltó tárgy nem
csak a mezei, de nem mezei gazdák előtt is, és nem

csak csupán oly helyeken , hol sem patakok , sem
folyók nincsennek, hanem még oly vidékeken is , hol
ezek épen nem hiányzanak , főképen és mai időben

uralkodni szokott száraz időjárásban ;midőn mindun
talan hallani mindenfelől a kútaknak kiapadásairól

s ezek miatt a barmoknak főleg e víz hiánya miatti
betegségeiről.

Ugyanis gazdászati szervezetünknek egyik nagy
hibája lévén az is , hogy eddig a kút és annak czél
szerű ásása főképen a kisebb rendű néposztálynál
majd semmi figyelembe sem vétetett. Kiásatott az
tudniillik akárhogy, csak hogy meglegyen. Azután,
ha egy kis szárazság állt be, vagy valami tűzszeren

csétlenség ütött ki, vagy a legelésző baromsokaság
nak több víz kellett, legottan a kútfeneke is száraz

lett. A sok sajnos tapasztalás nem mutatja -e mikép

ezen szántszándékos közönyösséggel, és helytelenül

ásott kutak miatt,mennyi kárvallások történtek tűz
veszély alkalmával úgy mint nemkülönben a barmok
ásatására szükséges vízhiány miatt ? - Ugy hiszem
elég élőpéldák tanúsitják ezt. Ez okokért kelt fel te

hát figyelmem ezen könnyebb s czélszerübb kútásást
ajánlni,

s annak átalánositására az eljárási útmu
mivel eddig , ha

tatást itt nyilván valóvá tenni;

lapok útján volt kútásási mód olvasható, – az iscsak
vízkihúzás mellett ajánltatott, mely azonban munka
könnyebbséget, egyszerüséget vagy állandóságot a
vízforrásba alig mutatott.

Lássuk tehát körülötte a gyakorlati eljárást,
mely is a következő : kinézetik mindenekelőtt a kút
megtaláltatván
ásásra való legalkalmasabb hely ;

az, kijeleltetik annak leendő átmérősége , köre (circus
sa ). Azután kiásatik, s csupán annyira, mennyire a
vízjelhez jutható, és a felbugyogó víz is nemhátrálja
a földet vagy sarat könnyen kihányni. Eléretvén
ez,

a már előre elkészitett tölgyfa -koszorú (néhol

káva) a leendő kút kellő közepére vízirányban lehe
lyeztetik. Erre azután alkalmaztatik egy sor, előre

kifaragott köböl, vagy pedig csonka három szög

letű téglából*) össze állított, s két vagy három fa
abroncsba legalább kötéllel öszveszoritott rakvány,
azon megjegyzéssel, hogy a téglából összeállitott rak
vány összeszoritására, sűrűbb abroncsolás kivántatik ,
mint a kőrakványhoz ; s ezen megabroncsolás azért,

hogy sülyedés alkalmával, midőn idė oda hajladozik

a rakvány szét ne zilálódjék, se a kődarabok egymástól
elne váladozzanak .
Meglévén pedig ez , neki áll
két kőmiívesféle munkás úgy, hogy a mondott. rak
ványon egymásirányában szemközt álljon.
Ekkor

egyik egy hosszufenyőnyelűí és szokottnál nagyobb
*) Mely téglának hossza lehet : 12,
szélessége egyik végén 7.
sik végén 5. 8 vastagsága pedig 3. hüvelyk.

má
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kapával szedvén a rakvány öbléből a sarat, az isza
pot s függöleges irányban kihúzván azt, főkép a ne
talán már megszaporodott vízből, hogy a kapán lévő

sár le ne mosodjék.

A másik átellenében állótársa

pedig, szinte oly hosszu nyelű nagyobbfejű vasvillá
val a kapának méljebben leendő behatására szolgál
ván, neki szögezi a kapa hátulsó fokának, s a kapa,
midőn megtelt sárral, kihuzatik a mondott irányban,
s leüríttetik a rakvány üres hátúlso mellékére. S ezen
s ilyforma kezeléssel folytattatik az ásás mindaddig,
mig csak kellő vízmennyiség és biztos forrás nem
éretik el. Az első rakvány azután ekép leszállván,
reá rakatik a másik,

s így tovább,még a kellő és

lehető kútfenék ásása kivánja a vízbőség elérhetésére.
Eléretvén ez azután körül tömötten meghányatik a

rakvány melléke felülről is földdel, a mennyiben a
kiszedett sár és iszap elegendő nem lenne.
Ha
azután a kivánt vagy lehető vízmélység eléretett, fel
jebb a rakványokat - abroncsokba sem szükséges
szorítani , mert azokat, a mint kirakattak, nem kellvén

már sülyeszteni, — mellékeit azonnal be lehet hányni
földdel s kitömni folyvást fel a föld szinéig ; ekép a

behányt föld a rakványokat már abrontsokba való
szoritás nélkül is összetartja .

Ugyan azért itt
fontebb a vízen felül kevesebb költség tekintetéből a

kútkört téglával, vagy nem faragott kővel , utoljára
farovással is ki lehet rakni . Ugyan e tekintetben
méltó lenne ott, hol a kő ritkaság,ha a fentebb leirt

tégla égettetése átalánosan szokásba jönne, s árul
tatnék !

A rakványok könnyebb leszállitására igen szük
séges, hogy a kapa a fakoszorú alatt a tövébe kotor

ja, ássa az iszapot; de szükséges, hogy a rakványon
álló és müködő két munkás ember is gyakran körös

körül nyomakodva járdogáljon, mi által a sülyesztés
igen előmozdittatik . Nemárt - főkép – ha téglából
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rakatik mohát is alkalmazni a téglák közé

mind a

tégláknak helyesebb összveilleszthetése, mind pedig
azok ízének némű megjavitása végett.
Ily kútásási mód mellett a vizet nem kell soha
kihúzatni mindég egészen a kút kiásásáig bent ma

radván az ; mert épen e kellemetlen s az ásást igen
hátráló, sok bajba, dologba, szerszámba kerülő víz

kihurczolás akadályozza a tartós forrás elérhetését.
Tudnivaló, hogy ha bő a vízforrás az ásás alkalma
val, nehéz lévén azt győzni kihúzni, nehéz lent a
vízben is alantabb dolgozni;
ha pedig csekély a
forrás, még ásás alkalmával is, — mivárható később

ha hozzá még száraz időjárás is csatlakozik ? -- De
az ajánlott módoni ásás mellett a kapa, a vasvilla se

gitségével – felülről a rakvány sorról

szárazról,

kényelmesen szedegetvén ki a sarat bármily vízből,
ha lassan is, de biztos kútforrás mellett, szárazról és

csendes nyugalommal ásathatik ki a kút. Mellette a

sok munkás, zavar, veder, csigaeszközök is nélkülöztet
hetnek.

A néha a bedűlögetés miatt előforduló

veszedelem is megelőztetik , mely mind, ugy hiszem ,

közméltánylatra való előny.

Fontólora véve még

ezekhez azt : hogy bármily' szárazság beálltával, ki
nem apadhatván a kút, mint a barmok használatára
faluhelyeken , mind pedig előforduló tűz szerencsét
lenségek alkalmával oltásra elegendő vizet szolgál
tathat.

Igaz ugyan
oly hirtelen, mint a közszokás
beli kút, be nem végeztethetik , de saját próbám után
eme lassúbb haladás mellett is 6 nap alatt másfél öl

mélységre a kellő számú rakvány lesülyesztetett, s
ekép 9 láb mélységű víz éretett el az ily módoni

ásás által, mely semmi szárazságban a kellő mennyi
ségű vizet meg nem tagadta. S alig hiszem , hogy a

mostani közszokásbeli ásás mellett-ennyi állandó
vízmélységet lehetne elérni ?
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Ez lévén tehát a gyakorlati saját tapasztalatom

ból merített tanács és szerény útmutatása kátásásra:
méltó lenne az minél átalanosabb utánzásra . Kinek

bővebb magyarázat, vagy gyakorlati kivitelre szük

sége lenne,annak szolgálati készségemet bármikor
szivesen felajánlom .
Eme elsoroltakhoz ez alkalommal még azon sze

rény nézetemet is vagyok bátor csatolni, hogy ha
már ily kútásás módja jöhetne szokásba, méltó lenne
faluhelyeken is a felzetetés egész felső szerkezetét

köböl, vasszivárványra elkészíteni. S pedig 1 -szőr
azért,mert a víz tisztábban maradna , nem hullana
bele mindenféle nem oda valo ; sőt hány ember vagy
gyermek élete, s más is mentetnék meg a beeshetés
től alkalmas bezárás által ? 2 - szor azért, mert a napi

tapasztalások figyelmeztetnek , mikép tűzveszély al
kalmával hány kút válik alkalmatlanná a vízhúzásra
csak azért : mert faszerkezetüek voltak fedelei, húzó

eszközei, melyekelégvén, a víz a kútból nem hasz
náltathatott; mi általa tűzveszélynek további terjedé
sével azután mennyivel több kárvallások okoztattak ?
alig szükség előadni. Miután pedig mindenkinek alig
van modjában ilyen mintegy 60—70 a. e. frtba kerülő
költséges vasszivárványu kútat építtetni , telhetne
legalább egy közöset minden jóravaló falunak ut
czája legtágasabb térén építtetni. Valjon nem lenne
e ez czélszerü, hasznos , és bizonyára sok károktól

megóvandó sikeres tanács, ha átalános elfogadtatás
ban részesülhetne ?

1
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VII.

A példány gazdaságok felállitásairól, hasznossngairol, s
azokhoz a legrövidebb utoni eljuthatus módjairól.

A példány gazdaságok hasznosságait , szüksé
gességeit,

ha a mezőgazdaságnak átalánosabb,

biztosabb felvirulását ohajtjuk a kisebb földbirtoko
sok és földmivelők között is elterjeszteni, alig lehet

kétségbe vonni. Ugyanis átalánosan elismért elv
levén az , hogy csak a felmutatott siker, a milyen

tudniillik a példány gazda ság is, lehet a legbiz
tosabb „Kala u z à gazdálkodás tömkelegében.
Mikor tehát még a mezőgazdaságnak szabad
gyakorlata határok s bilincsek közé volt szorítva,
azon átalános meggyőződést lehetett minden részről

hallani, hogy még a szabad gazdálkodhatás nyűge, a
hűbéri viszonyok meg nem szűnnek , addig magyar
ország mezőgazdaságának kellően felvirágoznia nem
lehet.

S ime ! azon ohajtva ohajtott korszakot is meg
hozta az idő, s innen -tova már 12 éve, hogy magyar

országnak minden addig korlátolt földmüvelője, sza
bad polgárrá válva, teljes szabadsággal bir földjeit
legjobb belátása, kedve szerint használni, tehát azok

ból a körülményekhez alkalmazott lehető legtöbb jö
vedelmet is előteremteni. És mégis hány olyan gaz
daságot lehet ekorig felmutatnunk a kisebb birtoko

sok és gazdák részéről, mely biztos sikert és ered
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ményt mutatva fel követésre méltó kalau z úl szolgál
a többi annyira nem avatott gazdatársaknak ?
Bizony, mondom, nagyon keveset.
Nem lehet ugyan tagadni, hogy tünedeznek elő

hatna

gazdasági leirások, útmutatások és tanácsok a köznép
kezében is forgó naptárakban , gazdasági folyóiratok
ban és könyvekben, de ezeket inkább csak elméleti
,,kalauzoknak “ lehet tekinteni azért, mert a gyakor

latban talán még nem bizonyúltak be.
Eléggé igazolja ezt a tapasztalás is , mert a sok
gazdasági példabeszédek , tanácsadások elhangzanak a
nélkül , hogy legkisebb nyom is maradna fen utánok .

De a gyakorlatban látottpéldánygazdaságban a siker és

jó eredmény mindenki által, úgyszólván kézzelfogható
ösztönt és ingert ébreszt az utánzásra. —Már pedig ha

most van itt az idő, hogy minden mezőgazda
egész erélylyel s komolyan felkarolja mindazon mó

valaha,

dokat s eszközöket, melyek a bekövetkezett soknemű
terhek s gazdai mostoha viszonyok legyőzésére , leküz
désére kedvező szerekül szolgálhatnak , hogy sem ga

bonabőségben, sem olcsóságban, sem pedig rosz ter
mésben fel ne akadjon, szorultságba ne essék, hanem
mindig jólétnek örvendhessen.

Midón tehát a példánygazdaságoknak ily áldásos
rendeltetését kétségbe vonnunk nem lehet, nagyon ér

dekében áll a gazdaközönségnek, hogy a lehető legrö
videbb utat gondosan fürkészsze fel arra, mikép lehet
ne az országban minél több s minél hamarabb pél
dánygazdaságokat felállitani, azokat okszerűen
fel is szerelni és rendezni, hogy azok minden tekintet
ben czéljoknak megfelelhessenek ?
Nézetem szerint czélszerűnek s könnyen kivihe
tőnek is vélném , ha minden községnek mindannyi köz

földje, közbirtoka példánygazdasággá alakíttatnék. Itt
a tér vételére pénz nem szükségeltetnék, meglevén a

kész alap. Ez pedig a példánygazdaság eljutásához a
4
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legfőbb s elkerülhetetlen kellék, de ahhoz a legrö
videbb út is.

Meglevén ilykép az alap, már most az a kérdés
merül fel: miképen szereltessék fel s kezeltessék a pél

dánygazdaságúl szánt községi közbirtok ? – Ezt két
féleképen látnám kivihetőnek.
Először tudniillik, ha az oly közbirtok haszonbér

be adatnék oly vállalkozónak, kiképes lenne s kötelezné
magát azt példánygazdaságilag kezelni ; a tudakozo

dóknak helyes felvilágositást s minden év végén helyes
számadást, illetőleg egy kimutatást adni, mily rend

szerü gazdálkodást vitt s mily eredménynyel ? A ga
bona-, takarmány- s iparnövények mily arányban s
mily haszonnal termesztettek légyen ? - A marha
állomány is mily számmal s mily jövedelmezéssel te
nyésztetett ? Szóval pénzben is kimutatni a jövedelmet,
de a kiadást is. Ily adatok előadása nagy sikert idézne
elő. Azért a közbirtok ily alapon leendő kibérlésének
kedvező feltételünek kellene lennie, hogy a haszonbérbe

vevő is úgy erkölcsi mint anyagi jutalomra nyerne
kilátást közérdekű eljárása és közremunkálása által.

Tehát a példánygazdaságból igy eredményezett
gyakorlati iskola lenne a gazdaságban a legjobb ka
lauz és biztosabb okulási alkalom az utánzásra , mint

bármily halmaza a gazdasági iratoknak.
A másik mód lehetne, hogy a község egy értel

mes s okszerűen gazdálkodni tudó egyén által bizonyos,

a helyi s egyéb körülményekhez képest előre kidolgo
zott terv s rendszer szerint kezeltetné a példánygazda

ságot. A község lakossága lenne csupán eszköze a mű

velő erőnek, a minthogy sok helyen most is az; az
előjáróság pedig lenne az ellenőrködő, s bevétel és ki

adás sáfárja . Egy kellően avatott kezelő elláthatná több
község példánygazdaságait is. — A sok eddig divatozó
mellékes kiadásnak természetesen meg kellene szünnie

és más hasznos felszerelésre fordittatnia. — Bizonyo

san jövedelmezőbb eredmény háramolnék a közpénz
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tárra, sem mint báromlott eddig. Hátha még a nép
okulása, a látott s tapasztalt sikerdús példa utánzásą,is

bekövetkeznék, mily átalános haszon áradna az egészre.
!

Továbbá alkalom nyílnék a földmivelő osztálynak
megtanulni azt is , hogy nem csak csupa gabonater
mesztés egyedüli feladata a gazdának , hanem hogy
más növényeket,például : iparnövényeket, s főleg sok

takarmánytis kell termesztenie. Eddig folytonosan csak
gabopaneműhöz volt a gazda szokva annyira, hogy bár.

mikép éhezzék is marhája , a takarmánytermesztésre
mégis igen fukar kellő mennyiségű földet felhasználni,
bár a takarmány miatti inség sokszor arra is juttatja a
gazdát, hogy a piaczra szánt gabonát is feléteti, vagy

ha eladja is azt, az árán ismét csak takarmányt s pedig
sokszor — borsosan kénytelen venni; de többször azon
helyzetbe is jó, hogy semmi áron sem kaphat, holott,
ha tudná, mily arányban szükséges a takarmány ter

mesztése a gabonával, nem jönne azon állapotba, mert
a helyes vetőrendszer mellett lehetne gabonája, takar

mánya, kapanövénye és más iparczikke, de jó mar
hája is,következéskép munkaereje és trágyakészlete is.
Sőt a pénzszükség sem fordulna elő, mert többnemű

termékei levén , hol egyiknek hol másiknak lenne ki
vánt kelendősége. Vagy a jó húsban lévő marhának
nincs-e mindenkor készebb, bizonyosabb kelendősége,

mint az alig lézengő sovány marhának ? - Mindezek

nem oly figyelemgerjesztők -e, hogy példány gaz
daságok által, annál inkább alkalom nyiljék ameg
győződésre ?
Tekintsük még más jó oldalát is a példány

gazdaságnak a községek közbirtokaiban . — Ugyap
is most már a magas kormány figyelme az eddig egé
szen közönbösen vett faiskolák terjesztésére is ki
terjedvén, mi állna ellent annak, hogy a faiskola a pél
Cánygazdasággal kapcsolatban álljon, azon egy határ

ban, ha nem is a hely s térre, legalább a kezeltetésre
4*
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nézve ? Belátásom szerint semmi, sőt azon üdvös dol

got is kapcsolatba lehetne hozni, hogy a serdülő isko

lás-ifiúságnak is hetenkintlegalább egyszer nyílhatnék
alkalom a példánygazdaságban némi okulást, tapaszta
lást, megkedveltetést, szoktatást nyerni,
mely al
kalomhoz különben, tudniillik ha más távol határban
lenne a példánygazdaság, nem juthatna. Már zsenge
korában megbarátkoznék a váltórendszerrel , azaz , a
többnemü gazdasági czikkek okszerű termesztésével,
melyektől jelenleg még az öregek is annyira idegen

kedvek, sehogy sem férvén fejökbe az , hogy ha takar

mányt és más iparczikket termesztendnek ,azértgabo
nát is lehet eleget termeszteniök. Mily nehéz feladat

tehát ily öreg gazdákból új és ifiú, de jobbszerű gaz
dákat formálni, a tapasztalás mindig mutatta ; s a főoka

ennek nem egyéb volt, mint az, hogy mindeddig sincs

jó sikert és eredményt mutató kalauzpéldány
gazdaság, mely utánzásra ébresztené a gazdákat.
Legyen tehát jelszó: „ példánygazdaságok“

ily módon s mielőbbi felállítása a községi közbirtokok
ban , hogy a czélszerű váltórendszer is átalánosabb
megkedveltetést nyerjen . Igaz, hogy a váltórendszer

nek útjában állnak még sok helyen a tagosítatlansá

gok ; de ezek rendezése folyamatlan leven, ezen aka
dály is mindinkább gyérül.
Az előadottak szerint látható a községi közbirto
kokban
miként juthatni legkedvezőbb s rövidebb
móddal a példánygazdaságok felállításaihoz.
Lássunk még más módot is.

Ugyanis, jelen időnkben részint à m. kormány
rendelete nyomán, részint a belátott gazdálkodási

jobb rendszer megnyerhetése végett a tagosítások
már jobbára majd mindenütt életbe kezdenek lépni:
ideje lenne a gazdaközönségnek a felmerülendő alkal
mat felkarolni, és a főbb tehetségű uradalma
kat a közügy érdekében , legalább az illető vidéki
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gazd. egyletek által, megkeresni, miszerint tekintve a,
gazdálkodás e nagy hiányát, a példánygazdaság,
nem létét, kegyeskednének néhány hold földet bir toka

ikból külön azon czélra kihasitani, hogy a z kicsinybe
mintegy 30 s 50 holdban egészen külön kezelés s mive
lés mellett a kisbirtokosok okulásáúl, példánygazda

ságkép szolgálna ; annyival inkább, mert abból a ha
szon a tulajdonos birtokosra fogna háromolni ; s ennek
kezelését kellő útmutatás mellett az illető uradalmi

irnok is vezethetné , kinek ez által igen kedvező al

kalom nyilnék szinte a rendes gazdaság vitelébe bele
okúlni. Čzélszerű lenne itt is , mint a községi példány

gazdaságoknál emlitém, a népesebb helységekben az
iskolai nagyobb gyermekeket is legalább hetenként

egyszer bevezetni, s némi felvilágositásokkal beavatni,
hogy ekép idővel akár cseléd minőségben, akár gazdai

állapotban a rendes gazdaság vitelébe néműképen be
avatva , beszoktatva hasznokra fordíthatnák szerzett

tapasztalataikat. Mert ily kisebb területű mintagazda
ságba tűnnék ki a jövedelem - fokozás mestersége is.
De igen czélszerű lenne még az is : ha minden lelkész,
és néptanító urak is
sitva vannak

ott, hol birtokaik már tago

példánykép gazdálkodhatnának! Az

ily, mindannyi példánygazdaság, képviselhetné az or
szágban a Georgicont kis példányban . Ez lenne
tehát a legjobb eszköz a közohajtás czélja elérésére.

Ezen szerény indítványomra pedig azon körül

mény indított, hogy míg gazdasági egyletek sűrűbben
léphetnek életbe az ország minden vidékén , s azok

példánygazdaság állítására földbirtokot szerezhetnek,
igen sok idő folyhat le ; *) az alkalinat pedig rögtön
* ) Mert alig van eddig még csak oly nemes példa is, mint e f. e. J. T.
33 száma nyomán van szerencsénk tudni, hogy ő mga Simor Jáno s
győri püspök ur az alakulásban lévő felsővidéki gazd. egyletnek

mint a gazdaság rendezésére egyik uradalmában 500 hold
nyi földterületet volt kegyes ajánlani.

Ily nemes példa követéssel, le

hetne több vidéki egyesületeknek is ha nem500 , – legalább 100 vagy 50,
holdnyi földterületet minta gazdaság rendezésére, felajánlani , e köz
ügyet szivökön hordozó főbbirtokosaink által.
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Degragadni és jeb barátatta reuni a köz- mező

gazdasági érdekek paranesos4 . - Kalonben is, cse

ka ; néztem szerint mind annyi gazdasgi egyletek
Dek mind addig mig azok példánygazdaságokban
zrakorlatisá is tem testesülhetnek .
Ezek lennének a példánygazdaságok basznossá
nikodései , bazgalmai . sak elméletieš lévé

gairl . - auktoz az eljuthatás gyakorlati módokról
igénytelen nézeteim . Adja az ég ! boszok minél
talába
roko
átal
ánosabb hazafű

nszebyre

ssanak !
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VIII.

A nem -tagositott birtokok rendezéseiről és használhatás
módjairól.

Felemlítém előbbi értekezésemben, hogy a bebi

zonyúlt gazdasági sikernek szemmel látott tapasztalata
a legjobbalkalom a mezőgazdát a példa -követésre
vonzani. Elsorolám némi részben a módokat is , hogy

mikép lehet ahhoz, főkép példány gazdaságok
által legjobban eljutni.
Amde a tagosítás sok helyen még nincs létesítve,
8.a nélkül szabad tetszésü gazdálkodást vezetni nem
lehet.
Mi teendője van hát ily körülmény közt a
gazdának , hogy nem tagosított birtokban, mégis némi
váltói rendszert űzhessen ? E részben véleményem az
hogy a nem tagosított földön is lehetséges oda töre ,

kedni, hogy elégséges takarmányt állítsunk elő arra,
mikép három nyomású szántóföldeink bő, rendes trá

gyázásban részesités által a mostaninál bővebb gabona
aratással jutalmazzanak, vagy gabonán kivül még más
jobban pénzzé fordítható iparczikkek termelésére is

képesek legyenek. – És ehez legelsőbben is csak szi
lárd, eltökélett akarat, s törhetlen szorgalom kivántatik.
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Ugyanis eddig a gazda előtt úgy tetszett , hogy a
háromnyomású ugaros gazdaság, ugyancsak há
romnyomású gazdaság. Pedig , ha egy kissé betekin
tünk a dologba, ez szorosan még sem három-, hanem
ötnyomású ; mert ezen ősi rendszerben is van 1.,

őszi. 2., tavaszi. 3., ugar. 4., takarmány, azaz kaszáló
rét. 5., pedig legelő rész illetmény.
A tagosíttatlan s tagosított földön alkalmazott

rendszer között tehát egyedül az a különbség , hogy
a tagosítatlan ötös rendszerben a gazda szabad egyé
ni belátása s kedve szerint önkényt közös beegyezés
nélkül nem váltogathatja vetőforgásait; a midőn a ta
gosított helyezetben mindezeket korlátlanul teheti,

Tudniillik itt, hol egyszer kaszált, ott máskor arathat;
amott pedig többnyire, hol egyszer kaszált, másszor is
folyvást csak kaszálója lévén a rét, ebben önkénye sze

rint nem arathat; állandó s bizonyos szabály lévén a
szántóföldet folyvást szántóföldnek, a rétet rétnek, a
legelőt legelőnek használni; kivéve, ha a köz földmi

velő gazdák egyetemének közmegegyezése enged azon
valamiféle forditást.

Már a hajdani magyar törvényhozás is , midőn a
tagosítatlan közös birtokban a gabona- s takarmány
termelés, s legelőrészre külön külön szolgáló térségeket
megszabta, bölcsen figyelt, hogy arányban legyen a

takarmányt illető rész a gabonatermesztő részszel any
nyira, hogy ha a gazda ezen irányt szakadatlanul szeme

előtt tartandja, eddig is több takarmányra lett vala
képes szert tenni, s több gabonatermést arathatni; de
miután a gazdák eme törvényszabta bölcs intézkedés
től önként eltérve, a takarmány termesztésre

szánt réteket is gabonák alá használták fel, meg
fogyott a takarmány mennyisége, ezzel a marha jobb
táplálhatása, e miatt a szántóföld termő ereje is. Vilá

gosabb felfoghatás kedveért vegyünk példáúl egy tör
vényszerűleg kiszabott volt urbéri telket,
abban

-
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ő szi, tavaszi , ugar alá 22 hold lévén szántóföld
ben kiadva ; kaszáló alá 6, legelő alá is 6 hold (néhol
ugyan több is); tehát már e szerint is 12 holdból áll a
takarmánytermesztésre szolgáló föld. – Ha eme 12

hold folytonosan takarmány és jó legelő előállítására
használtatik , bizonyosan panasz nélkül elegendő módja
leend a gazdának, 22 hold szántóföldjét jó karban tar
tani, — marháit kellőleg táplálni.

De hány eset van reá, hogy a nevezett takarmány
termő birtokrészek a kirendelt czél alól elvonatnak,

többnyire feltöretnek, s aztán hasonlag a szántóföldek
hez folyvást csak szemes gabonával fárasztatnak , mi
miatt megszűkül a tér is a takarmánytermesztésre;

de azért a gabonamennyiség a tér szaporodtával ritkán
növekszik, mert hiányzik a trágya, melyet csak a ta
karmány részére kitüzött, de gabona alá fordított föld

tér szolgáltatott volna. - De a marhatenyésztés is

nagy kárát vallja a takarmánytér megszűkitésének ;
mint ezt naponta tapasztalhatni a kisgazdáknál.
Hogy tehát a gazda tagosítatlan birtokon a közös
és korlátolt rendszer mellett is jó szántóföldre, bőven
termő rétre, hasznos legelőre tehessen szert, szükséges

hogy rétjeit, ha arravalók , czélszerüen javítsa ;

a

sok helyütt uralkodni szokott bogácskórókat, galagonya
töviseket kiirtsa ;

őszkor vagy kora tavaszkor rot

hadt szemettel , polyvával , hamuval , mészszel, vagy
mije leginkább van, hintegesse ;
sok helyen az ud
varon tómocsár gyanánt álló trágyalével öntözgesse,

vasboronával boronálgassa, rajta a vakondokturásokat
elegyengesse, igy bizonyosan jobb s több takarmányt
nyerend, mint eddig nyert. Így ha példáúl a fenirt 6
hold rétről csak 6 szekér jóféle szénát kaszál is, ezen

mennyisége 6 szekér tavaszszalmával vagy bár buza
szalmával isvegyitve már 12 szekér ily keverék takar
mány egy telkes gazda marháinak
nyári legeltetés
mellett
bő táplálékot szolgáltat úgy, hogy ha nem
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is több , de jobb marhákat leend képes tartani, mint
most.

Hol az illető tér száraz és emelkedett volta

miatt rétnek nem czélszerű, ott feltörés, jó megtrágyá
zás s kiművelés után az luczernássá fordítassék . Ha

pedig a rét lapályos, vizes,

czélszerü csatornaásás

most
által könnyen elháritva leend az ebbeli baj is,
már más különben is sok alkalma lévén a gazdának a

különféle fűfajokkal is rétjeit helyrehozni. Ekép csak

akarat s egy kis felébredés szükségeltetik, s a tagosí
tatlan birtok is lehet czélszerűen használható.

A sovány s főkép a szárazabb alkotású legelőkkel
is lehet igy bánni, habár közösek is ; csak egy pár jó
ravaló gazda és tanácsadó legyen a helységben . Hinni
és remélni lehet, hogy a mostani nemzedék be fogja

látni, s a maga káran okulása után a jobbat, czélsze
rűbbet utánozni. – Csak vezér, ösztönadó álljon élére
a dolognak ; a közmegegyezés meghatározhatja a rosz
legelőknek is a fenirt módon megjavítását,
részen
kint kezdve, – s mire a végére jut a sor a javitásban ,

az eleje igen alkalmas legelőt fog nyújtani akülönféle
füifajok keverésével,

- ha kaszálásra már alkalmatlan

leend.

Már azután ily 6 hold rét, 6 hold legelő mellett a
22 hold szántóföld jó trágyázlıatás után több gabonát
fog adni, mint midőn a rétilletőség is szántó- s gabona
földnek használtatott. Ily kezelés mellett majd oda jut
hat a gazda a korlátolt gazdaságban is, mint a korlát
lan szabad rendszerű gazdálkodásban ! kivált ha trá
gyázott ugarjának is egy részét lednekkel bevetni zöld

kaszálásra, el nem mulasztandja- miután közös határ
ban is volt már szokásban az ugar egy részét felhasz
nálni.

Mindezeknek kivitelére tehát

a példányg az

daság - a helységben több avatott s olvasott gazda
keletkezése lenne a főkellék, kik a többi gazdatársakba
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kedvet, bátorságot öntenének. Hogy pedig ilyek is
többen képeztessenek, mindenekelőtt a gazdasági fo
lyóiratok , népszerű gazdasági munkák terjesztése,
olvasóegylet, a főkellék, hogy a nép legelsőben is a
figyelmes olvasgatást s müködése okai s eredményei
felett való értelmes gondolkodást megszokhassa.

-
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IX.

Takarmánytermesztés körülményeiről.

Nem vagyok első, de talán utolsó se , ki a takar

mány dolgában szót emel. – A gazdászati irodalom

folytonos izgalomban , agitatióban tartván a takar
mány érdekét, e felett koronként a legkülönfélébb
nézetek is fejlődnek ki. S habár több javaslatú, több
irányú nézetek fordulnak is elő az irodalom terén
a takarmány termesztése körül, mégis a czél, mire

a takarmánytermesztésének irányozva lennie kell,

csak egyben központosúlhat. — °És ez az : hogy
minél több s jobb takarmány legyen ál
litya elő.

Minden e körüli sok okoskodásnak végczélja te

hát: hogy a bő és jó takarmány által a jó marhatáp
láltatás, ez által ismét a több trágyaszerezhetés , ez
által végre a jobb földmegjavitás lehessen elérhető.
Világos lévén tehát ezekből , hogy csakugyan
minden olualú és sokfajú takarmánytermesztés körül

fenforgó véleményeknek , javaslatoknak csak az imént
nyilatkozott közczélok elnyerhetéseiben kell öszpon
Mert csak ezek szerint fog a gazda
ság élhetni, fogvirúlhatni,
és sehogy máskülön

tosúlniok.

ben. – Ezt már mutogatni felesleges is.
Mi oka tehát, hogy annyi évszázadoktól, a gaz
1
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dászat első bölcsőjétől fogva egész a mostani, már
meg is változott új mezőszaki időkig sincs ezen oly
magas s fenhangon kikürtölt gaszdászati, s egy való
ban nélkülözhetlen főtenyező , a takarmány

átalánosan a magyar gazdáknál az ő kellő és czél
hoz vezető irányában felkarolva, pártolva ? Ennek
oka véleményem szerint alig lehet más, mint a közön

bös akarat, az elfásult s megátalkodott részvétlenség
a gazdáknál, melyeknél fogva minden gond csak a
kalászosok termesztésére van irányozva. Ismerve s
belátva van bárannak hasznos előnye, de megfelelő
mérvbeni termesztése mégis elhanyagoltatik .
Ta

pasztalni pedig az illető elhanyagoltságot főképen, s
leginkább a kisebb birtokosoknål, földmivelőknél, a
kiknél még inkább megkivántatnék a kettőzött szor

galmú és a gondosabb takarmánytermesztés, mint a
nagy birtokosoknál. -

A nagybirtokosoknak ha

gondos s éber elővigyázattal és körültekintéssel bir
nak, könnyebb mód s alkalom áll hatalmukban, keve

sebb fáradsággal is takarmányt teremthetni elő az ő
széles tágas térségű birtokaikon, mint a szűkebb körű
kisbirtokosoknak ; már csak azért is, mert feltehető

jobban a bővebb rétség, az elterjedt legelőség, legyen
az akár gyepi akár parlagi ;

de mindenesetre ked

vezőbb szerrel nyujthatjaaz alkalmat a barom táplál
tatására, tenyésztetésére, mint imitt a kisbirtokban.
Itt ritkábban jutván ki a rétség
a legelőség pedig
honnan
többnyire kopár és közös,
jut azután va

lami figyelemreméltó takarmánytér a kellő marha
Tehát ha gazdaságok jólétét
tápláltathatásra ?
ohajtják a kisbirtokosok elérni, épen ők vannak

hivatva, a takarmány előállítását fontosabb figyelem
mel felkarolni.

Nagy hibának tapasztaltatik a kisbirtokosoknál
az, hogy ha már valami darab rétet birnak, elbiza
kodva abban ,

C

a mesterséges takarmányra épen
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semmit sem ügyelnek. Pedig habe áll a rétben a csa

latkozás s nincs mesterséges takarmányvetés, legott
egyszerre hoppon maradnak, ez esetben nem lévén

se réti se mesterséges takarmányok. Valjon azután
ez állításom nem való marad e ? - ha beismerendik

mikép hányszor megesik, hogy a réteket tavaszkor,

a hernyók is elpusztitják, vagy hótalan száraz tél le
vén, ehez még száraz tavasz, vagy nyár is csatlakoz
ván, legott meghiusúl minden szénatakarmány iránti
remény.
Felakad a gazda takarmány dolgában, s
nincs menedék hová fordulni; nyomorog azon pár

marhája
is, annyira, annál
hogy saját
földjét is alig birja
vele bemunkálni,
kevésbbé bir azután más
nak pénzért munkálkodni, ha hiyatik is. Többnyire
azon feleletek viszonoztatnak : hogy sovány lévén a
marha, nem birják az igát ;
nincs takarmány s at.

Ilyen sajnos eredményü levén azután, a hideg, kö
zömbös takarmányi részvétlenség.

Továbbá oly birtokosoknál, hol a rétség épen

egészen hiányzik, még nyomasztóbb lehet a helyzet,
mivel rétség nem létében , a helyett a rétilletőség
leginkább szántóföldekben adatván ki ; az is rétnek
vagy takarmánytérnek nem használtatik fel, hanem

csak szántó -gabonaföldnek. Azon megátalkodott ön

hitségben lévén, hogy ha takarmányt termeszt szán
tóföldben, gabonája nem lesz ; – s nincs ékesszólás,
nincs bölcs tanács, nincs semmi okoskodás - mik az

ilyféle gazdákat előitéleteikből kimozdítani képesek
lennének !

Fő gond legyen tehát a gazdánál,

legyen az

hogy az ily vissza
bár nagy, vagy kisbirtokos,
legalább rét van
Hová
éléseket végképen mellőzze.
termő,
takarmány
más
vagy
rét
az
legyen
kijelelve,

hå arravaló, ha pedig nem : fordítsa másfelé takar
mány dűlőjét, s hanem többe, legalább annyitérségbe

Mégis biztosabb takarmánybirtokba jut, mintha ezt
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is elmulasztaná. - Ha pedig sikerül bő takarmányhoz

jutui, jövő évre is gondoskodjék abból félre tenni ;

mert néha egyik év a másiknak ellensége.
Úgyde sok gazda felakad a takarmánytermesztés
felkarolásában à takarmánymagvaknak drágasága
vagy hiánya miatt , mert restel értök pénzt kiadni. De
luczernása sincs , rétje nincs ; lednekmagból is kifo

gyott; mert vagy a szárazság, vagy a penészféreg
megölte lednekvetését ;

tehát mit vessen takar

mánynak , hogy azt kaszálhasson ? Ily helyzetbe

sincs oka a gazdának kétségbe esni. — A mije van,
azt vessen.

Van rozs, van árpa, zab, van köles,

van kukoricza, pohánka, van burgundia s tarlórépa.
Ezekből csak találtatik valamelyik a gazdánál ; tehát

vessen mit talál. Ezekből mind a nyári, mind a téli
takarmányát előállithatja.
Ezek közt leghatalmasabb gabonatakarmány le
vén pedig az őszi rozs,nem kell tehát késni azt vetni ősz

kor hogy tavaszkor korán május elején, a midőn még
a luczernás se igen kaszálható, már ez kaszálható le
hessék. - A mint kiütötte kalászát, vágja le egyszerre

s ha szénának akarja, száritsa meg. Lesz táplálékos

bő takarmánya . S ha akarvele gazdálkodni, keverje
őszi vagy tavaszi szalmával ; szarvasmarha számára

vágassa szecskának. Bizonyosan kétannyi ideig fog
az tartani. A rozs lekaszálás után, ha tarlóját fel neni
töri, még sarjút is kaszálhat, vagy legeltethet. Ha
ugarvetés volt , elég idő van májustól septemberig
megtrágyázni , megmivelni őszi alá, több, mint tava
szitakarmány után ; – de biztosabb is a tavaszi ve
tésünél; mert a nedves ősz , néha a havas tél is biz

tosabban mozdítja elő növényzetét, mint a tavaszkor
vetett takarmánynak, a tavasz , a gyakran beállni
szokott szárazság miatt, - majd kétannyi mennyi
séget is ád, - . De előállítása is olcsó, mert egy szán

tásban is el lehet vetni, ha augustusban történik alá
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a szántás, s pár hétig ülepedni hagyatván,

sept.

középtáján, főkép ha eső is jön közbe, bátran elvet
hető, és belőle jó kaszáló várható, ha a föld nem kiélt.

Ez sajáttapasztalásombólmeritett ajánlat. — Csudálni
való még is, hogy annyi előny mellett is az őszi ta
karmány, átalánosabb pártolásra nem juthat, főkép a
kisgazdáknál.

Némelyek az őszi rozsot takarmányra. Öszkor
Én nem
ajánljak őszi repczével is keverve vetni.
találom azt czélszerűnek . l-ször mert a repcze gyak

ran megcsalja a gazdát. Őszkor t. i.búja, s tavaszra
kelve pedig csak helyét hagyja. S igy a rozs ritkán
maradván,magában igen csekély takarmányt ád, azu
tán. 2-szor mert ha a repcze őszkor buja , akkor a

rozsvetést bizonyosan elfojtja a széles kövér levelei
vel. Igy ismét csak bizonytalanság a rozsnak tavaszi
takarmányúl való szolgálata. Ha pedig a repcze ősz
kor is gyenge — bizony tavaszra még gyengébb ka

szalóval vigasztalhatja meg a gazdát.
Azért legjobb egyikét is, másikat is, külön külön

vetni, t. i. azon takarmányföldnek egy felét tiszta

repczével,másik felét pedig rozszsal.Igy ha valamelyik
ki vesz,- tavaszkor lehet az üres földet másra hasz
A midőn különben a netaláni néhány meg
megkiméltetnék az egész
maradt gyökér végett
nálni.

föld felszántatni.

Ezután ajánlható továbbá a tavaszi rozs. Ezen

takarmány is ritka tünemény még a gazdaközön
már
Pedig tavaszkor elvetve, jókor
május végén , junius elején kivetvén zsenge kalászát

ségnél.

Holott ekkor még sem zöld
kukoricza, sem lednekkeverék még nem igen kaszál
már kaszálható .

ható, s bővebb takarmányt nyújt az árpakeveréknél
is ; lehet zölden is étetni fejős marhák által; lehet
szárazon is, ha maga ideiben, és nem elvénülve ka
száltatik le.
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Következik ezután a zöldk ukoricza. Sokan

panaszkodnak ez iránt a sikertelenség miatt. Pe
dig april vége felé jó porhanyós földbe alá vetve, és

lehengerezve, ha kikelhet, a szárazságot igen kiállja .
De sovány földben is legalább 2 lábnyira felnő és ha
jó sűrű a vetés, meglehetős mennyiségü takarmánnyal
vigasztalja meg a gazdát, némelyek --- felül a szán
nézetem
tásra szeretik ajánlani a vetését — pedig
szerint, csalatkoznak, mert a borona nem képes mind

a föld alá jó elrejteni, beboronálni, s igy majd harma

da is megmarad az égi madarak prédájára
pen , ha mint némelyek tartják
egy magyar holdba.

főké

8 vékat szórnak él

A tarlóba, második termésűl

vetve, ugyan hamarabb megcsalja a gazdát ; azért

kölessel keverve vetni, igen ajánlatos; ez által
tömöttebb levén a kaszáló is. Kikelés után, mikor

a gaz magvai kezdenek bújni, főkép eső után , meg
vasalni igen

sikeres. De ez időt eltalálni mind a

zöld, mind a magra vetett kukoriczánál: a legna
gyobb előmozditó és eltalálandó titok és mesterség,
igen sok függvén az eltalált megvasalástól

a nö

a kuko

vény felelevenítésére. Legbiztosabb szer
nye
hel
takarm
a
kiválaszt

riczatakarmány elérésére a jó lejtős
evé
, lapályos telani
ányra
s
yeket
.

Akkor alig fognak felette panaszok hangzani. De
ugarban őszi előveteményül alig ajánlható az én ta
pasztalatom szerint , mert utánna roszúl diszlik az

őszi , hacsak nem régi s különös korhanyós televényű
a föld .

Gyakran megesik továbbá mint fent érintém,
hogy a gazda ledneket nem vethetvén téli takar

mányúl; - akkor jóformán,kipótolhatja azt, árpa- zab
keverékkel. Sürün vetve , zöldjében lekaszálva
lovaknak, birkáknak, de szarvasmarháknak is jó,

és bő takarmányt szolgáltat. Mióta a lednekekre

oly mostoha idők járnak, magam is ily keverékkel
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pótolám azt, szárazságban is biztosabb takarmányt
nyujt a ledneknél tapasztalatom szerint; mert ezt a
penész féreg sem rontja el. Habár kalászra nem
diszlenék is, de vékony s tömötten álló szára, igen

zsiros táplálékú nehéz takarmányt, s egy hold 12-24
mázsát is ád .

A köles , pohánka , szintén mind első mind
második veteménynek alkalmatosan vethetők takar

mányra, s pedig az első már azért is, mert 1 holdba
takarmányra 1 véka nagyon

sok nem kell belőle,

elegendő, de olcsó is, mert alig jön ez 1 véka 2 - 3
1

vfnál többe; – mégis ritkaság, ezeket tapasztalhatni
nagyobb mennyiségben takarmányúl felhasználni,
ha ennek
holott a köles a muhart szinte kipótolja
árát amazéval összehasonlítjuk, mert az, t. i. a muhar,

kétannyi árú szokott lenni mindig.

A muhar a

földet is jobban megválasztja , mint a köles . Az igaz,
kaszáltattam egykor magam is öt - hatodfél láb ma
gas muhart már, de csak lapályos rétek feltöréseiben ,
1

hol a köles is aligha annyira felnem emelkedett vol
na. De kis gazdának az ár olcsóbbsága végett , min
denesetre jutányosabb mód zöld takarmányhoz jutni
vetett köles által, mint muhar által , már csak azért is,

mert nem oly finnyás természetü növény mint a mu

har. De úgy tapasztaltam , hogy a földet sem zsa
rolja ki annyira a köles zöldjében lekaszálva, mint a
muhar . Második vetésnek is jobban használható zöld
takarmány
rozstarlóban is hamarabb nő ka
sza alá , csak nem kell engedni a kalászt nagyon ki

fejlődni.

A pohánka is nagy póttakarmány, de csak
zölden, gyenge korában étetve, míg a szára töredé
keny, mint az üveg ; de ha egyszer a szára gúzsmód
jára csavarható, már akkor a marha nem szereti.

Legjobb az őszi zöldtakarmánynak valamely zöld
vagy száraz tarlóba vetve., — míg a t.i. kemény őszi

67

derek elnem pörzsölik, igen nagy póttakarmány, tó
kép uralgó száraz őszi időben , midőn már minden
mező ki van száradva. Magam is ősz előtt vetvé zöld
takarmány letakaritás után
mindég igen jó siker
rel használtam a gyenge korában lekaszált pohánkát
szarvasmarhák számára. Azért

tanácsos időnkint

nem egyszerre mind. Száraz takarmány
nak nem ajánlható. De megkivánja a porhanyós
vetni

földet. Magvára legnehezebb szert tenni. En három
évig tanúltam ki, míg reá jöhettem , hogy kora ta

vaszszal, de még májusban sem jó vetni magszerzés
végett, csak junius közepe táján. Azután annyi
magvam lett, hogy ki nem fogytam belőle ; azért kár,
hogy oly közönbösen vétetik termesztése.

A tarlórépa , tarlókba vetve, szintén mennyi
póttakarmány őszi étetésre, sőt télire is, ha alkalmas
helye van ? Még se igen látni ezt se elterjedni a
magyar gazdáknál. Pedig olcsó kiállitású takar
mány, mert egy szántással is megelégszik, ha az el
van találva. S alig kell 1 %), fontnál több egy holdba..
Mert a sűrű vetés ugy is czéltalan ; vele nem nyer a

gazda semmit. Hanem zöld takarmánytarlóba, ha
két szántást adhat neki a gazda,
szárazságban is
biztosabb termésre számolhat, a gaz sem fog rajta
ugy erőt venni a második szántásba való vetés után,

csak ugy irányoztasson az, hogy épen akkor történjen,
midőn a gazok kezdenek jóformán kibujni a földből.
Hasznosan teszi a gazda, ha kukoriczás földjeinek üres,
foltos helyeit második kapálás után ezen répa maggal
beveti; nem hagyván azokat heverni, gazzal benőni.
Pedig mennyi üres kukoriczaföldeket lehet látni he

vertetni termés nélkül, hol a répa helyet foglalhatna
és hasznot hozhatna?

A burgundia, ugy látszik majd a takarmány
érdekében a krumplit maholnap háttérbe fogja szori
tani a nagyobb gazdaságokban. S méltán, hol erre
5*
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alkalmatos föld található vagy készithető , s kézi

napszámos is könnyen s bár mikor kapható. Mert
a burgundia , a mint gazdag takarmánynyújtó, ép
oly szorgalmatos munkáltatást igénylő is. Azért,
a
hol elegendő kézi erővel nem rendelkezhetni,
krumplitermesztés előnyösebb, ha netalán annyi dús

termést nem ád is. Mert munkáltatása könnyebb és

olcsóbb ; kapáló, töltögető eke helyesen bevégzi kö

rülötte a munkát, a mi a burgundia körül oly czél
szerűen véghez nem vihető. Nagy gazdaságokban
tapasztalni birkát , szarvasmarhát is teleltetni bur

gundiával -- krumpli helyett , mert azok azt emennél
jobb izűen eszik. A rothadásnak sincs kitéve ugy,

mint a krumpli. S ugy vélem , lehetne a népet szok
tatni a burgundiát is részért ugy, mint a krumplit

kiszedetni. Igy részért való szedetést volt alkalmunk
látni egy tekintélyes gazdadságban a 15-ikiért, holott
a krumplit csak 9–10ik részért szedik. Ekként

legalább a készpénzkiadás gyérülne mellette. Fő
képen, ha a nép be tanúlná látni, mikép a burgundia
konyhaszükségre is felhasználható, de sertéshízlalás
tehene is több tejjel fizetne,
ra is, megfőzve ;
bőségében
lévén
, ennek is juttatna.
annak
ha
Azért tehát méltán karoltatik fel több nagy birto
bár 1 hold burgundia meg
kokban tenyésztése

mivelése kézi napszám mellett bele kerül 8–10 pfrint
körül. De ha utánna 300 mázsa körül teremhet , csak

20 pkrral is mázsáját véve, nem hálátlan kiadás leend
az reá.

Tehát elég világos lévén, hogy luczernások, stá
jerherék, lednekek, muharok nélkül is lehet nyári és

téli jó s bő takarmányra szert tenni; de igen méltányos
és hasznos lenne, ha a takarmánynyerés érdekében
még továbbá egy gazda sem hagyná szérűs kertjét
aratásig üresen , csupa gazokkal benóve heverni, ha

nem vagy őszkor, eltakaritás után'vetne bele rozsot,
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vagy pedig tavaszkor, tavaszrozsot - vagy árpát;

hány napra , hány hétre való takarmányra tehetne
szert a gazda ? főkép oly már magában is gazdag tele
vényű, szérűi földekben, s mégis mennyi üres szérűk
állnak igy figyelem nélkül, de nem csak kis hanem még
nagy gazdaságokban is ? hol szinte káros a nagy tért

hevertetni hagyni. Én a szérúmről

csak 1/2

véka őszirozs vetés után tavaszkor , május elején,
gyakran 2—3 hétig tápláltam azzalmarhảimat szal
mával keverve és nagy szecskának felvágva.
Ennyit a gabonaféle takarmányokról. Most lás

sunk valamit a nem gabonafélékrói is, az év elők
ről ,

a füneműekről.

A luczerna lévén királya az évelőknek s annak

vetését s módját, a mai időben már minden jóra való
gazda tudhatván; csak annyit kivánok felőle megem
líteni, hogy a luczernát öldöklő koszról igen sok pa

nasz fordul elő mindig, mióta csak a gazdászat fen
áll, és mai napiglan sincs ellene semmi biztos orvos
lat feltalálva , bár száz meg százféle javaslatok is

fordúlnak elő a kosznak megelőzésére s elfojtására.
De mind hasztalan ! S úgy látszik, hogy a koszt,

sem a munka hiányossága , sem a föld megmivelésé
nek helytelensége nem okozza ; hanem okozza azt,

más valami titkos rejtélyü ok , melynek nyomába
jutni nincs hatalmunkban.

Azért annak hihető megelőzésére, s gyérité
sére tapasztalatom után -- ajánlható, a luczerna mag

nak vetés előtti megszitálása , mely által a netaláni

aprócska szemü koszmag aláhúllván, legalább kész
maggal nem szaporittatik tenyésztése. Továbbá
másneművel keverve való vetése is, hasznos óvszer

nek tapasztaltatik. Példáúl négy évvel ezelőtt egy hold
luczernásom franczia reigrassal keverve lévén elvet
ve, bár három évig volt kaszáló , de hire sem volt
benne a kosznak ;

holott az épen azon földű másik
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felerészben, mely tisztán önállólag reigrás nélkül volt
vetve, – már látszott mutatkozni a kosz. De e ta

pasztalatom erősbúlt későbba más példája után is.
Igy a zelizi nyiri uradalomban, hol ugyan megada
tott a luczernaföld elkészítésének az, a mikellett ,

mégis második évben már ellepetett a luczernás kosz
fóltokkal. Tehát ott is próba tétetvén keverve vet
tetni más neművel a luczernát s pedig baltaczimmal,

reigrassal. S azóta az eredmény látszik, a kosz meg
előzésére hajolni
mert három év óta még nem
tapasztalni koszt az igy vegyítve vetett luczernásban,
mellette a kaszáló tömöttebb is lévén, általa — bővebb

takarmányra számolhatni.

Tehát a luczernát is

keverve vetni, baltaczimmal, olaszperjével vagy rozs
nokkal,

-

rad az

de főképen, ha később birkalegelőül ma
czélszerű pimpinellá val is keverve

vetni. Franczia reigrassal sűrűn nem jó vetni, csak

ritkábban; mert ez nagy , vastag, tömött bokrosodá

sa miatt - a luczernának nem kedves szomszédja,
akadályozván a luczernát diszlésében és elbokroso
dásában.
De a baltaczim önállólag is vethető luczerna

nélkül is – főképen, hol birkalegelő van szándékba
Mely keverve olaszfűvel, rozsnokkal,

készitetni.

ürezabfüvekkel, pimpinellával, tömött és tartós kaszá
lót s legelőt nyújt. Tudniillik tavaszkor egyszer
megkaszálván s azután birkalegelőnek hagyva.

Mennyivel czélszerűbb lenne több nagy birtokok
ban is – a széleskiterjedésü, száraz kopárlegelő
ket , ilyfélékkel felcserélni? Alig lenne akkor

szárazságbanis — birkalegelő felőlannyiszor panasz
hallható . Eleinte a kezdet lenne terhesebb a magvak
végett ;
de azután a gazdaság maga termel
hetné azokat. S nem kellene többé baltaczimnak

iş mázsájáért 12-14 pftot – más reigras féle mag

vakért pedig 24-30 p. f. kiadni, mert a gazdaság
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azt maga is előállithatja — csak eltalálja a kaszálás
és gyüjtés módját t. i. hajnalban való kaszálás, és haj
nalban való gyüjtés által. De méltó lenne a balta
czim és pohánka tenyésztés, a takarmány szerzé
sen kivül még, a méhészet kedvéért is . Mert nyár
által a baltaczimnak gazdag virágja ; ősz által pe

dig a pohánka folytonos viritása nyújtanának kedvező
táplálékot a méheknek is.
A franczia reig rast - ürezabot

önálló

lag, szintén lehet tisztán vetni, mert ez valóban dús, tö

mött, tartós kaszálót nyujtó egy fünem . S ez
azért megérdemli, hogy minden fiinemek király.
füjének neveztessen. S mégis, alig tapasztalni
annak elterjedését nagyobb területeken , mint kertek
ben, itt, ott. Pedig magjára szaporasága végett,
lehet könnyen szert tenni. Csak igen elérni ne
hagyasson az, mert ez is legott kihúll,könnyedén áll
ván magtokjaiban. Ez tavaszkor – a luczernát is

az első
gyakran megelőzi kaszálhatásban . Csak az
kaszáltatását nem kell igen megöregedni hagyni ta
karmányra. A mint t. i. a mag tokját, kalászát ki

veti, lekaszálandó az. Ha pedig magra hagyandó
megvárandó mig jó kifejlődve egészen meg nem érik ,
de azután jó meg kell hagyni száritani, hogy vetésre

alkalmatos legyen. Megnyől e fúnem

néha rozs

magasságra is. Már az olaszfű nem oly buja no
vésű ;

egy se a fűvek között mint a franczia

reigras,, mely szárazságban is

legjobb zöldmezőt

nyújt. Én a kosz fótokkal ellepett luczernásomat,
ezzel szoktam foldozni. Nagyjából az üres helyeket

felásván, ezzel bepergetvén, más évben jó kaszálót
nyújt. Holott sok gazda vesződik a koszos foltok

kal; égetvén, ásván, vésvén azokat, újra luczernával
bevetvén ,

még sem érhet vele czélt. Hasztalan

munka is az nézetem szerint ; mert oly kosz puszti
totta helyeken a luczerna nem igen sikerül ujra többé.
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Úgy tapasztalni: hogy főképen kis gazdák, az
elsorolt fűveket nem ösmerik, s azért nem is érdek
lik azok őket. Miért is azután azokra pénzt kiadni

nem igen törekednek. Pedig ha a könyvek és más
tapasztaltabb gazdák tanácsára hajolnának, a takar
mánymagvak becsét is belátni nem vonakodnának ;

az ilyféle fűmagvakat bolt és pénz nélkül is
könnyű szerrel megszerezhetnék.

Ugyanis mennyi mezei gazda halad el ország- és
mellékes utak, árkok partjai s határmezsgyék mellett,
hol a bőségben önként kinálkozó, s általam felsorolt
többféle fűvek – már magba is érve, lengedeznek ,,
azokat sokszor lábaikkal tapossák; — még sem mél
tatják figyelmökre, nyomozva ki azoknak hasznossá

gait. Holott azokat kiszemelve, osztályozva , elvetve

a külön fajokat, pár év alatt, jókora földtér bevetésé
hez juthatnánakpénz nélkül. Vagy a luczernásaikat
is besűrithetnék velök. — Mert ott találtatnak franczia

reigrások , rozsnokok , üreféle , va dzabok,
melyek mind évelők lévén – minden évben vetni

nem kelletik, kaszálókat pedig jókat készithetnének
belőlök

főképen vetve baltaczim mal vagy

16 herével. A bolti fűmagvak sem jöhettek eleintén ,
máskép kereskedés alá, mint ily gyűjtögetés által.
Julius végén, augusztus hó elején legjobb ideje lévén,
ezeket összeszedegetni. A módosak pár krért itczéjét
fizetve, mennyit szedethetnének öszve gyermekek ál

tal ? De a kisgazdák még inkább érdekeltetvén,
mulaszthatatlan gondjok alá fogadhatnák ajánlatomat.
A réteken is vannak ugyan, de szedetését ott e fű
veknek azért mellőzém, mert ott megérés előtt már

kaszáltatik le a fű, ily érett magvakra szer nem te

hető. Magam is igy szoktam egy pár év óta az ily fű
magvakkoz jutni. Tavaly majd egy zsák fűmaghoz
jutottam'èz úton.
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Még egy ugarfaj takarmányt sem mellőzhetek
el felösmértetni a kis gazdák előtt. - A csibehúrt,
a spergulát, Ez is már régóta kináltatik a boltok
ban , de kevés gazda kaszálja azt még most is birto

kában . Az igaz, nem feltünő gazdag takarmány,
de olcsó tenyésztésü ; – mert egy holdra 8-10 itcze
elegendő, melynek mázsája 20–-24 ft szokott lenni.
Fényes, zsiros puha takarmányt nyújtván a szarvas

marhának ; birkának pedig ugarlegelőt . Csak fő
kellék, hogy jóporhanyós földbe legyen vetve. Kaszá
lásra ugyan alkalmatlan, mert hamar megdől, azért
nem árt más p . 0. árpával vagy kölessel is vetni.

Zöld trágyának lehengerezve s leszántva ,alig lenne
hálátlan munka,

Ennyi elsoroltakból tehát, lévén a gazdának al
kalma választani. S melyikhez legjobban juthat, s
körülménye engedi, azt szaporitani , tenyészteni ne

mulassa el. Mily hasznosság,nyereséglenne azon sok
tágas nagy kopár gyep mezőket ilyfélékkel bevetni,
kimunkálva előbb kapásféle ültetményekkel ? Most
elszomorodik , elfogúl a sajnálattól az utazó gazdának

szive, midőn látja a magyar földmivelőnek részvétlen
lomha közömbösségből származó gondatlan gazdál
kodása módját,
már csak a közös legelőre néz
ve is . Ott ökör, ott tinó , borjú , ott tehén csorda ,
ott liba sereg
ott ló ménes ; ott juh s sertés nyáj;
mind együtt rakáson a kiégett kopár mezőn, az égető

napnak sugárai alatt éhen nyomorogván ;

s mivel

hon nincs velök baja a gazdának , – eszébe sem jut
azok jobb tápláltatásai módjairól gondoskodni ; mert
ez igy, volt eddig is, – igy lehet azután is !

Úgy nem különben a takarmánytermesztést elő
mozditani lehetne még Öntözés által is. Tudja a

magyar gazda , hogy bár mily terjedésű rét vagy
évelő takarmánnyal bir is, ha nagy szárazság lepi
meg azt, -- legött meghiusúl az előszámitás a ta
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karmánynyerésrenézve. Miután pedig mamár felvir
radt a gépek ideje is, azoknak segélyeiáltal leg
inkább tavak, folyók patakok környékein álló réteket
vagy egyéb mesterséges kaszálókat nem lehetne e szé

pen megöntözni? Lám olvastunk Angolhonból oly
gépről is már, mely minden 24 órában 8adfél forint
árú szénemésztés mellett, fölemel 750 ezer akó vizet,

s azt 12 hűvelyk átmérőjű csőn át 800 ölnyi távol

ságra kényszeriti menni egy medenczébe, mely 150
lábbal van magasabban helyezve , mint a gőzgép.
Látni tehát, hogy ennyi erővel és költséggel szét le
letne a vizet takarmánytermesztés öntözésére is hasz
nálni. Pedig nálunk alig lenne szükséges ily magas

ságot vagy távolságot meghaladni, s hiszem, hogy
kisebbszerü s olcsóbb géppel is lehetneazöntözéssel
czélt érni. Valóban csudálandó és szánandó dolog,

hogy annyi idő lefolyása után is, még a folyók, a pa
takok mellett álló természeti száraz rétjeinket sem

birtuk eddig csak annyirais rendbe hozni, hogy azo
kon legalább okkal móddal való öntözés által birnánk
több szénatakarmányt termeszteni, - mint eddig szo
S
kás azokon csak itt ott valamit összekaparni,
ni
tud
Nem
!
panaszkod
jajvésszel
azután
,
felette

ván e részben sem a természet gondoskodása által ki
nálkozó öntözési alkalmat hasznunkra forditani.

Végre ez értekezés folytán a marha istállózási

legyek bántalmairól isnéhány szót tenni méltó leend.
Ugyanis már eleget olvastunk, a marhákat

egyre ül

döző nyári legyek bántalmai ellen javaslatokat.
Mint : dió , tök levelekkeli

dörzsölést ,

füstölést.

Avas olajjal, halzsirral , babérolajjal való kenést , de
mind czélszerűítlen , az utóbbiak drágák is lévén az én
próbám szerint ,

nem alkalmazhatók .

Az

én

egyszerű ajánlatom biztosabb mód leend megóvni a
marhákat a legyek bántalmaitól. S ez nem egyéb ,
mint a szarvasmarháknak, főképen a teheneknek éte
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tés, fejés alkalmával az elejeket valami vékony,
könnyüszerű szövettel betakarni. Egy kis alkal
mazott szabással lehet úgy illeszteni: hogy az egész
marha eleje befedve legyen ;

alól a hasa alatt át

kötve a leesés megelőzésére. E kapcsolatban le
het az első lábszáraitis bekötni. E szokás meg van

városokban a hintós úri lovaknál, de nem a legyek,
hanem a hideg ellen , s nem félig, hanem egészen.
Itt a hátúlsó részét azért mellőzvén el befedni; mert
azt a marha, magának a farka csóválásai által meg

tudja védeni. Ez tehát saját próbám után ajánl

ható mód a marhákat a legyek bántalmaitól megóvni.
A ki nyáron tapasztalja az istállózás mellett, a
marha sanyargattatását a legyek által, bizonyosan e
csekély ajánlatot nem hagyandja kisérlet nélkül,
mely sokba nem kerül. S nagy nyugalmat szerez a
marhának, mely nyugalom a teheneknek, fejés alkal
ezt
mával a tej s vaj hatására is sokat eszközöl ;
már az angol gazda tudja, - de magam is tudom

saját probắm után. De tovább nyugalmon kivül

szerez még sok takarmánymegkimělést is ; ha tekin
tetbe vétetik : mennyit kénytelen a jámbor pára, ki
hányni aljazatjába szerte, a legyeskedés miatt.
Még az igás ökröknek se lenne ártalmokra, munká

jok közben is így megmenteni őket az üldöző le
gyektől. Szokatlannak tetsző ugyan, de czélszerű.
Az ökörpatkolás is oly valami feltetsző vala eleintén,

s mégis hajtatik végre, hol a körülmény azt meg
kivánja. Bár talán ez új eszme, de azért eltűri a jobb

találmányú eszmét is, ha gyakorlati haszna lehet an
nak is ugy, mint ennek.
Az istállózásnál lévén szó, a tehén fejés alkalmá
ra vonatkozva ; - nem mellőzhetem el roszalni: a

fejéskori étetést. Mely miatt a tehén soha

nyugalomban csendességben nem állhatván, a fejés
nek

nagy hátrányára válik.

Legjobb fejéskor

.

76

semmit annak nem adni ; akkor csendesen, nyugal

masan állapodik meg ,

s sokkal kevesebb fárad

ságba kerül a megfejetés is, de jobban is leadja, a
tejet és folytonosabban. A midőn étetes közben
ha már nincs előtte enni való , nem is ereszti le a tejet,

hanem ide oda kapdosván a takarmány után , - nyu
galomba soha nem áll meg. Erre tehát kell a tehe

net megszoktatni azonnal, mint megborjazás után
kezdetik először fejeni. A ki kételkedik ajánlatomon,
meggyőződhetés kedveért kisértse meg azt.

Ezekben foglaltatvák tehát a takarmány körüli
nézeteim . Ohajtandó: hogy legalább azok által

méltattassanak figyelemre , kik előtt azok eddig
ösméretlenek lévének.

---

--
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X.

A trágya szaporitásról és felhasználásról.

Tudya lévő dolog az , hogy a gazdaságban, a
takarmány után, közvetlen mindjárt a trágya
viszi a fő szerepet. Ezt minden gazda megösméri.
S azért fő törekvés azt minél nagyobb mérvben
mint ezt
és mégis
megnyerni és szaporitani,

+

a napontai tapasztalat eléggé tanusitja , annak sza
poritása igen lanyhán megy.
Ugyanis, midőn a trágy a felett kivánom ész
revételeimet előadni, nincs épen szándékom , hogy
annak tudományos szakú vegytani változásait is egé
szen a korhadásig tüzetesen fejtegessem , elemezzem ;
mert ez hosszasabb tárgy lenne, hanem kivánom azt
egyszerű mezei gazda módjára csupán csak gyakor
lati oldaláról a szaporitás és felhasználás érdekében
tárgyalni ; a mint erre a mezei életben a tapasztalatok

nyújtának alkalmat. Elég alkalom pedig nevezetesen
hogy például: egy 20
az is, midőn tapasztaljuk ,
vagy 40 holdas gazdának egész év által - ha 30. 60
szekérnyi trágyája van , azt hiszi, hogy ő már a

legjobb gazda . Kihordván pedig azt ugarjára, vagy
többnyire vető szántás előtt s gyakran szalmásan,
éretlen s penészes állapotban földjére — s akkor már
egészen azon hiedelemben érzi magát lenni : hogy
eképen földje javitásának , megmívelésének megadta
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mindazt, mit megadnia kellett. S ha reája száraz
ősz vagy száraz tél, ehez még száraz tavasz is

áll be t.i.vetésére , akkor alig van az ilyképen föld
jére hordott száraz trágyának azután valami jó ered

ménye. A miért akkoron legott kész a panasz is
a rosz termésre !

A trágya készitése, szaporitása körül is igen
sokféle nézetek szoktak uralkodni. Igy némely gazda

szeret azon tévhiedelemben lenni : hogy – ugy mond
– „ trágyát igen könnyű késziteni takarmány nél
kül is ; csak gabona és szalma legyen sok . “
Igen
de kérdem : hogyan lesz sok gabona és

sok szalma, ha takarmány nem lesz sok, vagy talán
még kevés se ? -- Felelet : alkalmasint sehogy.

Mert tudnivaló : hogy szalmán tartott marhának a
trágyája is szalma ; azaz : sovány értékű és zsirta

lan . Olyan pedig sok gabonát, sok szalmát nem
igen foga csűrben gyűjtetni. Tehát balgatagság azon
fonák elvhez ragaszkodni: hogy takarmány nélkül
is lehet elég trágyát szerezni. De ha lenne szerezhető
is, mily erejű és hatású lesz az a földben ? — hacsak
szecskának nem vágva fel

szalma és' moslékkal,

darával vagy korpával, s egyéb répaneműekkel nem
javittatik. De akkor már a szalm a nem szalma töb
bé, - hanem takarmány. Mert másképen az oly szal
más trágya alig fogna a földön 10-14 szem magvat

előállitani, mint talán a jó minőségű trágya, kedvező
idő mellett állithat,

vagy angol számitás szerint:

egy olyféle jó szekér trágya, egy köböl szemet te
remni. De ugy hiszem alig fél köblöt is. Mert
magyar számitás után is egy becsületesen megrakott,

s jó érettségű szekér trágya, ha félköböl szemet ad

hat, megelégedhet a gazda. Tehát csak a takar
mánnyal való minél bővebbi marhatápláltatás adhat
ja meg a trágyának is, minden savát,minden izét és

zsirját. A takarmánnyal való tápláltatás önthet a
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a trágyába is élesztőt, mely a földbe jutva ,szintén
csak élesztheti a belevetett növénynek termékenysé

gét. S minél több s jobb a takarmánnyal való táplál
kozása a marhának , annál higabb, zsirosabb annak
ürülete is. Ez által ismét annál több az alkalom , azt

alommal, szalmával szaporitani is, p. o. egy darab
szarvasmarha, istállón jó takarmánnyal,
szalmával tartva, — s mellette bőven almozva

de nem
sa

ját tapasztalatom után — megád évenkint 14–18 jó

szekér trágyát. S igy egy magyar hold trágyazásra,
majd eleget. De csupa szalma takarmánytól bizony
nem. Ha pedig a gazda nem rest , nem gondatlan,
azt még mesterségesen is felszaporitani : akkor kike
rülhet még több trágya is. Például: nyár által,
főképen gyakoribb esőzés beálltával, s faluhelyeken,
mennyi haszontalan giz ga z lepi el a gazda udva
rát, kertjét, szérüjét, keritése, háza környékét, az utak
árkait, a közlegelőket, az útczákat ?
alig szükség
magyarázni. -- S ha már most, - mind azok zsengé
jökben, zöldben, megérés előtt lekaszálva, s rétegek
ként a trágya halomra hordogatva, ott elteregetve,

ismét istálló trágyával beboritva, és igy az mind
valjon nem
gazdagon szaporitatnék e a trágya halom ? mi

együtt összeérve , használtatnának ;

által, még azon egyszerű, de érdekes haszon is követ

keznék , hogy a ház, és mező körül, tisztaság is lenne
elérhető. Mely a szemnek, egészségnek és ízlesnek is
sokszor kedvezésére és javára is vállna ! Vagy to

vábbá például : egész nyáron , szokás faluhelye
ken minden szombaton legalább az udvarokat, ut
czákat, illetőleg csak a házak elejét kisöpörni, és a

söpredéketnem a trágyahalomra hordani, hanem az
útcza kellő közepén szépen meghagyogatni; ehez még
bab, mákhajat tisztitáskor, tollúfosztást, lugzott ha
mut, kifőtt borsöprőt vagy törkölyt, szérő, és kerti
vakarékot, faleveleket is mind szokás csak az útczák
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közepére hordani. Holott mindezek trágyarakványba
hordva, mily feltünő mennyiségű és jóságu keverék
trágya halmot lennének képesek s pedig minden
költség nélkül adni ? - világosan látható. Nem igy

tesz p. 0. a belgagazda, hanem háza mellett gödröt
ás, és azt kikövezi, vagy bedeszkázza s abba minden

útczaport, konyhahulladékot, mosogatólevet, szeme
tet, szappan, lúgvizet, dögtestet, állati, emberi hulla
dékot összegyűjt - s ha tele van — mellette mási

kat ás, amabból pedig ha összeérik — Őszi vetéseire,
kerti veteményeire csompos — vagy trágya gyanánt
felhasználja, nekünk pedig ilyesmi gondolat eszünkbe

sem jut tenni. Ugyanazérta jobb felfogású , jobb íz
lésű gazdának, hányszor kell fejesóválás mellett csu
dálni faluhelyeken az ily rendetlenféléket látva
hogy az illető falvak lakói, előljárói által ezekre leg
kevesebb figyelem sincs forditva ?! Mert ősi szo
kás szerint kisöpörtetvén az udvar, a ház eleje, és a
szemet, a por, s azután végre is mind azok a falu utcza

kellő közepén szépen ott hagyatnak, még a perje,

lngzott hamu is, a szemnek nem kis botrányára , és
az útczának is még nagyobb tisztátalanságára. Ily
képen lehet látni többnyire a falu környékeit, köz
legelőit is, különbféle bogats s maszlag sat. kórok

kal , úgy muszka ésmásféle sok tövisgazokkal ellep
ve , benőve lenni. Melyek miatt azután se liba jó pázsit,

se marha csipkedésére való alkalmatos legelő nem
azután csak úgy haszontalanul hever
mind annyi tér. S valjon mind ennek daczára, jut- e

lehetvén ;

eszébe is valakinek a faluba ?jut-e még az előjáróság

nak is azokat ideje korán, még meg nem vénülnek, és
ismét új szaporodásra magvatnem húllatnak – kiir
tani ? Velok a trágyát szaporitani és így, még tisztább

legelőt is nyerni, akár a libák, akár a marhảk számá

ra? Bizony mondom nincs példa reá, hogyilyesmi elta
karitások megtörténnének faluhelyeken. Még ott sem
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hol a lakosoknál, a helybeli előjáróságnál, még értel
mesebb s miveltebb feljebb való népatya is lakik ,
a ki legalább ilyekre intést vagy példát adhatna.
Tehát ez mind ős időtől fogva bevett szokás lévén ,

nemjut eszébe senkinek azokat másképen,hasznosabbra
is fordítani, mivel oly százados megizmosúlt szokást

egyszerre megváltoztatni, kiirtani, valóban nagy polgári
bűn lenne !! De mit mondjak ennél még megbocsát
hatatlanabb egy rosz szokásról : arról t. i. midőn a

sertés, a baromfidög be áll faluhelyeken
ott az utczákon — a közutak mellett,

és azok itt

az arra elha

ladóknak nem kis botrányaira hagyatnak szerte be
vertetni ? Valjon mind egészségi, mint gazdászati
okszerűbb szempontból , nem lenne -e okosabb , hasz
nosabb a községnek egy félre eső helyen , a fent emlí
tett belga gazda példájára egy jókora gödörbe hányva,
mészszel vagy gizgazzal, szeméttel, földdel, perjével,
(mit úgy is mint fent mondám szokás az utczákon

hagyogatni) keverve eltakarni ? Sőt tiszta trágyává
válása után, azt akár a közös, akár magány földre is
mét felhasználni ? akár pedig külön a trágyahalmot vele

javitani szaporitani ? — Bizony – ugy vélem , az ajánl
gatni szokott, puszta száraz földi trágya szaporitásnál,
ezen kezelési eljárás sokkal többet érne !

Pedig,

mennyi a panasz a sovány földekre ? — mennyi a so
vány közös talu föld is annyira, hogy a beleszórt magvat
is alig birja az viszaadni? Tehát eme kicsinységeknek
tetsző,

de figyelemre igen méltó kis gonddal s kellő

fáradsággal évről évre mennyi trágya lenne öszve
gyűjthető ? nagyon könnyen belátható.
Azért,
ha történetesen például : az angol far
mer, - t. i. angol bérlőgazda , - kinek honában még

az utczai por is, kereskedési czikk a trágyaszapori
tásra ,
ugy először lepné meg utazásával Magyar
országnak falu vidékeit , főképen nyáron által
és látná a fent felhordott utczai, udvari tisztitás,
6
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söprés módját; látná az ablakok alatt, sok helyütt ágas
kodó gazoknak nagy számát, valjon minő itéletet

hozhatna az a magyar gazdák felett ?
tapasztalva,
hogy itt nálunk, a szerte ingyen kinálkozó sok pót és
szaporitásra alkalmatos trágya -czikk sem kapós, nem
kelendő, s nem használtatik. Holott ők pénzért s talán
jó borsosan is megszerzik, megveszik e mindenféle ud

vari, utczai szemetet és port, a gyári hulladékot , sat.

mi pedig fel sem veszszük, haszonvehetőségeit fel sem
fogjuk. Pedig miután az utóbbi gazdászati irodalom
több mezei iparú és szorgalmú példát mutat fel An

golhonból a magyar gazdának , - azért igen taná
csos lenne nekünk is, legalább olyakban az angol gaz
dát utánozni , mikben kész alkalmunk és tehetségünk
van, de belátásunk és akaratunk nincs.

Ezek után áttérve ismét a trágya körüli nézetek
fejtegetéseire. Gyakran tapasztalni a trágyaszapori
tásra és javitásra nézve, sok helyütt azon szokást is :
miként a ganajzatot az istállóból szeretik min

dennap kitakarítani. Ezen szokást az istállózott és jó
táplált többszámú marháknál igen helyén lenni látom ,
sőt még szükségesnek is tartom, - a t. i. igen nedves

ganajzat felmelegedéséből származni szokott nagy ki
gőzölgés miatt ; de kis gazdáknál, hol csakugyan
kevesebb a marha , és hozzá még , ha csak szalmán
tengödvén az
és így csak szalmatáplálék után sze
retik a trágyát szaporitani; valóban oly helyen , egészen
czélszerűtlen a mindennapi kitakaritása a gan ajzat
nak. Mert nem lehetvén a z , a sovány szalmástakar

mánytól jól megnedvesedhetve, felázhatva; a mint az
legott a
kihordatik az istállóból, a trágya halomra ,
forró nap által megsütve -annyira mingyárt felszárad,
hogy az ismét ujra . alomúl felhasználható.
1

Erről

saját tapasztalatom is meggyőzött , - s meggyőzhet
mást is — ha figyelemre méltatik. A minélfogva tehát,
sokkal czélszerűbbnek találom , hetenkint egyszer vagy
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legfeljebb kétszer a marha és takarmány állapotja sze
rint

a ganajzatot kitakaritatni az istállóból; — hogy

eként a ganajzat, azalom , a marha által jól összetipor

tathassék , átázhassék s így átgyuratva , félig meddig
erjedzésbe is indulva

juthasson csak a trágya ha
lomra . Ilyképen kihordott trágya sokkal hamarabb
lesz alkalmatos a földre való kihordásra is, az eként nem

kezelt trágyánál. Mely különben s többnyire , csak
öszveégett , penészes száraz szalma szokott lenni

főképen ha hosszú cozs vagy fris buzaszalmából hasz

náltatik az aljazat. Ez bár egyszerű nézet – még
sem vétetik az mindenhol figyelembe. Azért látni
azután a földeken csupa szalmás , penészes trágya

zsombékokat, – melyek azután egy cseppentett javitó
nedvet sem kölcsönöznek a földnek ; - s szárazság ide
jén pedig a vetéseknek nem diszelhetésére , de elölé

sére hatnak. Sazután a gazda sopánkodik : hogy ilyen ,
olyan trágyázott földjébe is rosz és gazos termése volt.
E tekintetben azért, igen helyes szokásnak tartom

némely vidéki gazdáknál azt,ha a marhák nyáron át
künn az udvarokon körülkerített trágyaállásokon tar
tatnak ; t. i . midőn azok már jól tartattak s megétet
tek . Mert a marhák állásaikkal, ott öszetiporván, az

alomzatot, ganajzatjokkal felszaporítván, javitván , a
többszöri jó alamozásra is bő alkalmat nyújtván,
eként igen sok és jó trágya gyűlhet ott össze; miáltal
sok kézi munka is megkiméltetik — a trágyának az is
tállóból való kevesebb kihordása miatt.

Hol pedig ily keritett állásokban amarha a trágya
halmot nem javithatja, nem szaporithatja , nagyon
a most
helyesnek vélem, ha a gazda trágyahalmát
már majd minden községben álló vizipuskával öntözi
meg

kút mellé állítván azt és onnan lödözi szerte

a vizet a trágyahalomra kényelmesen, csaka szükség
kivánata szerint - mérsékelve. Főképen uralkodó nagy

szárazság idejében, - ily megnedvesités által a trágya
6*
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érés és erjedzés is igen előmozdittatik. Sőt ezen öntözés
által összébb is nyomakodik maga magában úgy : hogy
a gőznek sem leend annyira alkalma elrepülni; mit néme

lyek annyira megőriznikivánnak, s földezéssel is ajánl
gatnak megelőzni; ámbár a jó szénaértékü takarmánnyal
táplált marhának ganajzatát öntözni sem kell, mertma

gában már elég tápnedvességgelbir az. Háta belga gaz
da ki se hordja ganajzatát, csak bent istállóban tartja
egy félrehelyen - a trágyahalmot, mégis jó trá
gyájavan. E tekintetben tehát avizipuska sem fog min
dég hiába az útczakon heverni , hanem némi hasznot
eszközlend, főképen ha ehez még eszébe jutna a gazdá
nak, szárazság idejében, a luczernásait is öntözget

ni, leginkább pedig olyakat,melyek sok helyüttkertek
alatt, patakok közeliben vannak . Valjon mi nehézség

lenne például : egy vagy fél holdon is akis gazdának lu
czernását vízipuskából öntözni ? mely jó messze s ide
oda lövelheti kényelmesen a vizet ? Tévén ezt a gazda
minél többször , annál nagyobb sikerét lenne alkalma

tapasztalhatni. Legyen tehát ez is egy kis figyelem éb
resztésül a trágya és luczerna öntözés módjára.

Sokan továbbá ajánlják a trágya szaporitására a
földet is alomúl. " De ajánlják a trágyahalomra is
takaróúl

- az ugynevezett ammoniák befojtására;

a kigőzölgés megakadályozására. Szerintem ugyan
ily trágyaszaporitás módjával bibelődni , vesződni,

azon nagy munkát igénylő fáradságot reá vesztegetni,
s pedig valóban minden feltűnő eredmény nélkül,
nem tartom méltónak. Legalább saját próbám után
mit saját káromon való okulás mellett, tapasz
nem ;
taltam. A földet, ki épen réa ér — az istállóba az al

jazat alá inkább használja,

és midőn tele ivako

dott istállói nedvel, hordjaki sarju kaszalás előtt rétre
vagy lóherésre, többet fog vele nyerni. Különben is,
ugy hiszem , van a gazdának elég teendője, ha alomra
való földásással s hordással nem vesződik is.

Csak legalább a helyett szalmát győzne, és ne restellene

-
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alomúl elegendőt felhasználni, ha van ! Ha pedig nincs
szalma alomnak , bizony akkor föld alommal, ki
nem pótolja azt. Mert először : a földalom sok munká

ba kerül be s kihordani az istállóból , s sok helyütt
nincs is azt honnan hordani, ha csak udvarát vagy

kertjét fel nem bányázza. Másodszor : a marha sem
nyer száraz puha fekvésű alomot általa , mivel a föld

mindég csak kemény föld marad, ha istállóba vagy
akár hová hordatik is az, – és a vizelletet se veszi

be magába. S igy inkább pocséttává, mint száraz
alommá válik aza marha alatt. Azután a földre ki

hordva sincs nagy látszatja, se haszna ; mert szapo

rátlan, zsirtalan annyira , hogy a szántóföldet sem
birja megjavitani. De trágyahalomra sem hasznos,
se szaporitásra, se betakarásra nézve ; mert akadá

lyozza a nedvességnek , esőnek behatását az alatta

lévő trágyatömegbe. Mi végett meg nem érhetvén,
erjedzés kifejlődését be nem végezhetvén, csak magá

ban öszveég a trágyahalom ésmegpenészedik. Pró
báltam e czifra nyomoruságot magam is – azért nem

birom másnak se nagyon ajánlgatni. A kigőzölgés
megakadályozására se méltó azt használni a mondott
okok miatt. Mert a nélkül is fog a trágya halom ma

ga magába öszveesni; az eső és más nedvesség és
érés által öszveülepedni, befojtódni; csak a trágya
halom rendesen, vízirányban egyaránt, legyen min

denütt jól elhelyezve akkor,midőn arra a fris trágya
kihordatik, nem pedig rendetlenül szertehányva, hegy
re, dombra, a honnan azután, mint a ház tetőről le
csurogván a viz is
s bent pedig alól szárazan ma

rad. Egyébiránt a jó takarmánnyal való marhatáp
lálás után mint fent is emlitém , nem kell félni, hogy
meg ég ; - öntözés nélkül is leend annak nedvessége

elég. Nem árt ugyan, ha megtehető, körültaposni,meg
.

nyomatni a frisen kihordott trágya tetejét, - hogy mi
bamarább lelapúljon, és a szél is keresztül kasul rajta

86

ne járjon. Hapedig a trágyahalom csupa száraz
szálas szalmábóláll,akkor épen nincs minek elrepülni
belőle, megmaradhat ugy

az magában a mintvan.

Azon esetben pedig, ha a gazda szalma szorultságban
lenne, akkor föld helyett inkább faleveleket, lekaszált
szárazgazokat tarlógereblyézéseket használjon télen,
nyáron pedig zölden kaszált gazokat, miket mindég
talál szerte a határban , erdőben s nádasok körül s ár

kokban. Bizonyosan több sikerét fogja tapasztalni

ezeknek, mint tapasztalná aföldnek. Hogy ha

pe

dig elegendő szalmával bővelkedik a gazda, nem lát
nibe ismét, miért szerezne magának haszontalan és

több vesződséget még földalommal is a dolgot sza
poritani ?
A papiros gazdák után én is egykor, mint fent
mondám, megkisérlém szalma szorultságban, a föld

alamozást, s vele a trágyahalomszaporitást. S az
eredmény lőn épen mind az —

mit fent elősorolék.

A trágya halmon t. i. föld felett jó érett trá

gyám volt, – a föld alatt pedig öszve égett, penészes
száraz volt. Már másoknak, kik annyira szeretik ajánl
gatni e modot - mikép szokott sikerülni a földdeli

trágya manipulatio ? — fel nem foghatom .
Igen sok értekezés és vitatkozás szokott továbbá
előfordulni a felett is : ha jobb- e a trágyát nagy ra
kásokban öszvehordatni előbb , künt a földön vagy

pedig azonnal apró és szokott zsombékokra lehúzo
gatni ? E felett is tehát a vita szokott nem ritkán mind

2

az egyik, mind a másikra nézve támadni.Egyik pár
tolván a nagy rakásban való öszvehordást előbb
a földön ; a másik pedig az azonnali szerte huzoga

tást zsombékokra. – Szerintem pedigcsak csudálko
zásomat fejezhetem ki azok felett, kik előbb künt a
földön nagy rakásokba szeretik hordatni öszve a trá

Csak azért is, hogy találkozhat gazda, ki az
gyát.
egy munkából - szeret kettőt is csinálni, vagy talál
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kozhat oly gazda, ki annyi iga és kézi erővel, de még
idővel is bir, hogy előbbszántóföldjén a trágyából uj
trágyahalmot hordhat öszve ;

és mikor keil, ismét

a földjén azt szerte hordathatja! Én úgy hiszem ,
örülhet bár melyik gazda, csak ha egyszer becsülete
sen kihordhatja trágyáját, és azonnal a kellő helyére
is elhelyezheti apró zsombékokban, hogy ekint egy
munkából kettő ne kerüljön elő többé. A gazdánál az
idő is nagy kincs mindig. Sőt még annál szeren
csésebb lehetne a gazda, ha legott szétteritgetve

be is szánthatná, be is vasalhatná, hogy minél jobban
a földdel öszvekeveredhessen, öszveérhessen, bár az

ily beboronált trágyás földet a gazda még reá is ér
hetne behengerezni is, -- hogy az tömöttebben állhat

na a földben. A nap heve se égetné ki annyira, ott
sem. Nagy rakásokban hagyni a trágyát künn a
földön, és még sokáig is, -már azért sem helyes a
mondottakon kivül –mivel az egy halomra hordott
trágyának minden nedvessége, ize, főkép sok eső és

hó beálltával – mind azon egy helyen a rakás alatt
szivárogván ki, utánna igen buja foltok támadnak a
vetésekben. Mi elosztva zsombékokra , mennyivel

több térségnek nyujthat termékenységet ? De tör
ténhetik azon eset is még - hogy a trágya ujonti
szerte hordatása, épen akkor igényelne sok munkát,
mikor arra legkevesebb munkaerő juthatna s fordit
hatnék .

Azért a trágya kihordásra nézve nézetem az :
hogy ha a gazdának szándéka van azt korán tavaszkor
beszántani, legjobb azt télen kihordatni s azonnal
szétteregettetni, hogy tavaszra kellve - a zsombékok
helyein, a késő netalápi földfelolvadás miatt, a szántás

vetés el ne késlelődjön. Mert megesik gyakran, hogy
a korán tavaszkor szántandó föld, az épen akkori trá
gya szétteregetés miatt, még nem lévén jól felengedve,

tehát alkalmatlan , göröngyös szántás következik
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utánna be, mely a tavaszi vetésnek igen nagy hátrányára
szokott lenni. A midőn télen azonnal elteregetve
a kiszivárgó trágyanedv által is hatva
egyiránt
egyiránt is olvad az fel mindenütt;
,
meg e föld

a szántás is minden akadály nélkül megtörténhetik az
után, csak lágyban ne szántassék az. De ha korán nem
vettetik is be az így trágyázott föld, mégis jónak tar
mert a tavaszi ve
tom elteregetni télen a trágyát ;
s nem
tések után , lehet azonnal beszántani az ugart

lesz a föld hantos a szekérgázolástól, mint lenne, ha a
szántás előtt közvetlen hordatnék ki. A nyári hor
dást pedig jobbnak látom addig zsombékokban hagyni,
míg az ősziszántás ideje meg nem jön,mert zsombékok

ban nyáron át mégsem szárad ugy ki a trágya,mint
ha sokáig hever. Némelyek még a földre
nagy rakásokban kihordott trágyát is ajánlják földdel
betakarni, a gőz elpárolgása megakadályozására. Itt
elterítve,

is az nézetem, mi fentebb vala, s csupa elméleti okos

kodásnak tartom még künn is a szántóföldet felás
kálni, miatta, vagy pedig ennek elkerülése tekintetéből,
távolról oda szekerezni, hogy a trágyahalmot földdel
lehessen beteríteni. Már inkább az ajánlott gipszelést le

hetne használni a gőz megakadályozására, letartására,
mint a földet. – Bizony a befojtatni vágyó gőz értéke,
alig érne fel a reá forditandó fáradsággal, költséggel
és idővesztegetéssel. - S megvallom , hogy azon alig

feltünő és hasznú gőznél sokkal érdekesebbnek talál
nám , ha a gazdák inkább aratáskor, a már kész hasznú
gabona szemkipergését igyekeznének megelőzni
mint a trágyának képzelt gőz elpárolgását megakadá

lyozni. Kenessey jeles irónk szerint is -- az egyszerű
angol gazda sem törődött sokat a trágya gőz elrepü
lésével, midőn azt jó eleve télen mindig elteregette;

mert az mondta : hogy ő neki azért mindig a
legjobb termése van . De ugyan melyik gazda
ság is lehet az , mely annyi czeremoniákkal vihetné
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véghez a trágyakezelést ?azt tartom igen kevés. Én azt
hiszem s vallom , hogy minden földdeli befedés s kétszeri

nagy rakásban való öszvehordás nélkül is – a jó trá
gya —

mindig trágy a leend

csak legyen az ele

gendő bőségben s jól kezelve. Fog az azon, netalapi
gőzelrepülése mellett is

hasznos eredményt mutatni

a szántóföldön - ha nem is talán azonnal - de később

erejét mindenesetre kiadja
csak jó takarmány ,
s nem szalma után legyen az szaporítva.
Nem különben

vannak gazdák, kik falból kira

kott trágyagödröket is ajánlgatnak a jobb trágya
megszerzésére. Ez ajánlat is mind jó és hasznos
lehet közönséges terjedésű vagy igenis nagy fényii
módú gazdaságban hol, t. i. udvar tisztasága kedvéért
mint p. o. városokban lehet a trágyát szem elől job
ban elrejteni. De nagy kiterjedésü gazdaságokban, hol
ezer szekér számra megy a trágyahalom , mennyi költ

ségbe, kiadásba kerülne oly nagy trágyagödör épitése,
hol annyi mennyiségü trágya megfér? bizonyosan annyi
ba, hogy nem volna méltó reá költeni. Volt alkalmam

erről magamnak is meggyőződést szerezni,

midőn

szintén egy bizonyos birtokos, mohón kapva az ily trá
gyakezelési elméleti czifra modoron téglából csinosan
építtetett oly trágyagödröt, - lévén az két osztályra
felosztva,

egyikben az öreg kihordani való , másik

ban pedig az uj szaporodó trágya lévén, a közepén
pedig álla, mint az őrház, az emberi kiüritésre való
tornyotska
s bele volt vezetve minden istállóból ,
csatornák által a vizellet, az istállói trágyafolyadék,

s mivel földbe volt azon gödör befalazva ,– tehát költ
ségkimélésből csak egy lábnyi vastag vala a téglafal
s mi lőn a következése ? az, hogy a gyenge fal, az erős
és jó trágyanedvtől szépen bedüledezett ; - tehát még
nagyobb költségbe került, mint volt. Hozzá hordáskor

igen szaporátlan munkát kellett tapasztalni

a ki

szedés és szekérrakodás miatt; -mert elvégre a mély
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ség közepe felől, majd lajtorján is kellett a trágyát ki
adogatni, mi által lassan haladhatott a rakodás is.
Nem is lehetvén azt mindenhol úgy körülállni is sze

kerekkel , mint a szabadban álló trágyahalmot lehet
/

körülállni

.

hogy egyszerre több szekerek által is

történhessen a megrakodás. Az igaz, a trágya jobban
elkészülhet az ily falazott gödörben, mint a szabadban ,
az igénylendő
de azon kevés különbség végett,
költséget , - a hordási munka hátráltatást,

alig

méltó kedvéért feláldozni. Lehet sima, szabad téren is

érett s leves trágyát készíteni. Lehet , ha kell

öntö

zésre is ganajlevet felfogni a szabadban álló trágya
és egy
halom körül is, csak legyen körülárkolva,
bizonyos lejtőségü pontra, gödörbe vezetve. De a fel

ásott trágyagödrök mellett azon alkalmatlanság is van
míg az
még — hogy a futkosó csikók vagy borjak
tele nincs
könnyen a beesés által lábukat vagy
ha
nyakukat törhetik ki , ha nincs körülkerítve;
pedig be van kerítve, akkor a gödörből még nehezebb,
még szaporátlanabb a trágyarakodás, kiszedés
mint a nem kerítettből. Tehát ily trágya kezelésféle
fényüzés
épen el is mellőzhető, főkép a hol a mód

ezekre könnyen , a gazdaság rövidsége nélkül —

meg

nem esik . A helyett szerintem , s annak épitési árán,
in ' bb szükségesebb néhány hiányzó pár igás, mint
ökr vagy még nélkülözhetőbb szereztessék meg ;
bi onyosan sokkal hasznosabb lesz.

Mi pedig a trágyahordás idejét illeti a földekre,
e részben alig lehet a gazdának bizonyos szabályt fel
állítani. Szerintem legjobb kihordani, mikor van

mit , és hozzá mikor lehet , s van idő is, de van
akkor mindig jó lesz, hordani.
De nézetem szerint átalános elvül lehet: a nyári sza
porodott trágyát, télen a jó fagyon ; - a téli szaporo
erő is azt kihordani,

dottat pedig,nyárban száraz időben kihordani. Ilyenkor
a szántóföld nem tiportatik össze

és a szántás által
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hanem mindig jó
mázsás hantok sem feszülnek fel
munkára akadhat a gazda. De a sok apródonként
se nem lát
való trágyakihordás nem is czélszerű ;
szatos . Az úgy általam ajánlott módon való két ízbeni
kibordásnak azon előnye is fordul elő : hogy mindegyik
félnek , t. i. a télinek úgy , mint a nyárinak is le

het ideje a földben elkorhadásra , a földdel való jó

öszveelegyedésre .
A tiszta ugarra hordott trágyát pedig, ugar szán
táskor leszántva, azonnal be is vasalni, s ha még a föld
porhanyós is lenne , le is hengerezni
érintetett

mint fent is

igen hasznosnak találtam .

Mert csak

igy lévén a trágyának jó alkalma a földdel egyesülni,
vele össze tömödni, eső által pedig termékeny
erőt
a
fo
na

rró
földnek kölcsönözni, szárazságban pedig aa forró

p

hevét megelőzni. Szóval az őszivetésig elkorhadhatni.
Mivel őszivetés előtt közvetlen kihordva — nincs ideje

sem megülepedni, sem a földdel jól öszvekeveredni,
de nincs ideje a vetőmag gyarapodására sem hatást
gyakorolni, főképen ha még hozzá száraz őszi idő is
köszönt be .

Nem különben fogta fel a mai irodalom a fris

trágya alkalmaztatásának pártoltatását is. — Mert úgy
mond: Az legjobb hatású és legszaporább a men

nyiségre nézve is. Az igaz , - igen jó hatású lenne
a frisés talán félig meddig megérett trágya - ha rög
tön azt a föld alá lehetne mindig rejteni, hogy annak
sava, íze, java ki ne száradjon
hanem inkább a
rögtön reá áradozó eső által a földbe szivárogjon, mert

ily módon az igen jó és szapora lenne,- de mikor ezt
ritka gazda teheti meg. A saját probám szerint
ilyféle trágya 1 magyar holdra 12–13 szekérrel jó
formán elég lenne. De az a baj, hogy az ily szalmás
és alig félérett s bár leves trágya

a mint kibor

datik - szépen hamar ki is száríttatik a szél által
a nap által pedig kihúzatik ereje , miután alig van a
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gazdának mindig hatalmában azt rögtön alászántani

sheboronálni, s igy a nap heve elől elbújtatni. E szerint
azután későn fejlődhetvén ki. kerés erőt is nyújthat

a növény táplálására is. Közönségesen azután pár év
múlva tünedezik ki csak eredménye: az is legjobban
akkor, ha évelő kaszáló állott felette, vagyis, ha
az oly trágyázott föld kaszáló volt. Azért, bár ki
s hogyan vélekedik is a fris trágya használata felett,
az én tapasztalatom más meggyőződésre vezetni nem
enged, s azért legalkalmatosabbnak tartom , ha kivi
hető – féléretten kihordatni, mert igy mind mennyi

ségreszaporább – mind pedig minőségre leghatha
tósabb
.

Megvan több helyütt azon szokás is, hogy a trá
gyát a juhakolból azonnal a földre egyenesen kihord

ják. Ésott persze nagy öszveforrott lepénydarabok
ban szárazon szerte is hányják . E felett is az a sze
rény tapasztalatom : hogy az ily eljárás a kérdéses

birkatrágya körül nem czélirányos. Mert a juhganaj
többnyire az aklokban száraz öszveálló lévén, ugyan
oly daralokban ki is hordatik e földekre. Ott ismét

csak azon darabos állapotban széthányatik, szétgu
rittatik , mert bizony ott a cseléd vagy munkás egyen
kint kézzel szét nem szaggatja,
hanem darabosan
szétveti. – Pedig ezen eljárásnak mennyi a rosz ol

dala ? főkép ha közvetlenőszi vetés előtt hordatik ki.
1 -ször az oly táblaforma darabokat beszántani a
földbe nem lehetvén , a vetőmagvat elfojtják, mert a
vasborona a magra takarja azon trágyadarabokat,
alattok pedig a mag , napot nem láthat; tehát oly

helyeken üres, foltostérek is maradnak, és igy a ve
tés foltossága,ritkasága is idéztetik elő . – Pedig nagy
táblavetésekben, nem kis figyelmü hiány ered a ke
resztek számában azután az ily foltok miatt. Mert hol

gyökér nincs,--bizonykalász termés sincs ezeketpedig
fontolóra venni igen méltányos és szükséges. 2-szor
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még azon rosz oldala is van az oly szerte szórt nagy
trágyadaraboknak, hogy többnyire az ily csoportos

darabos trágyák alatt az egerek is igen kényelmes
tanyára akadnak. A melyek onnan még ,

több

helyütt, nagyobb foltokat is idéznek elő a vetések

nek kipusztulásaival. Mindezeknek megelőzésére
tehát hasznos lenne mindig előbb a juhaklokból a
ganajt az udvarra vagy alkalmatos félreeső helyre ki
hordatni s ott érlelni hagyni, és azután csak kisze

kerezni szántóföldekre. S ott a nagy darabokat jó
széjjelszaggattva , elterittetni. Pedig nagy gazdasá
gokban nem újság látni könnyelmúleg s oly veszte
getőleg a trágyadarabokat széthányni,
mi által
azután egy helyütt sok van rakáson , míg másutt is
azután, ha ritkás is a
míg
vetés, mégis oly helyeken megdül a gabona
mét üresen marad a föld ;

másutt a boronálás által is, alig nyer némi részt a

trágyából. Azért, ha villával nem képesek a trágya

darabokat szétdarabolni a hányók, teregetők - leg
alább kézzel is ne resteljenek azt széttépni, s ugy
egyaránt a földön elosztani. Tehát ezen észrevételt
is a trágya takarékosságához figyelemre méltónak
lenni véltem , talán még nagyobb figyelemre, mint a
gőz elpárolgásának földdel való megakadályozását!
A trágya feletti értekezés folytán, továbbá a
zöld trágyáról is érintést tenni nem leend fölösleges,

mert erről is fordulnak elő az irodalmi téren elég
eszmecserék.

Sok gazda tartja azt is jó trágya

pótléknak. En ugy hiszem , hogy ha a zöld trágya
előállitására a magvat pénzért, és még drágán is kell
megszerezni, – akkor a zöld trágyának szánt növényt
hasznosabbnak találom, az istállóban a marhával előbb
felétetni, s kellő alomzás hozzájárultával
az oly
zöld trágyáravalót - azután megérve mint már
.

kész istállói trágyát felhasználni. Lévén igy belőle

két haszon : egyik t. i. a marha tápláltatása,
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másik pedig : a jobb sig a zi trágyához való jutha
tás. Mert p. 0. sürü lednek vagy rozsvetést — vagy
jó sürü bokros lóherést leszántani csakugyan nem tar
tom okszerü gazdalkodási rendszernek,— sem pedig
az abból, a felétetés által eredményezhető trágya

értékkel megfelelőnek. Hitvány, ritka zöld vetést
pedig, zöld trágyának felhasználni épen egészen ha
szontalanság, munkavesztegetés, mert az leszánt
va is – nem mutat semmi eredményt.

Azért,kinek épen kedve van ,vagy körülményeien

gedik azöld trágyahasználatot igénybe venni, az min
dig a legolcsóbbféle anyagot nyomozza ki. Ilyen
lehet a többi között : a csibehúr, a spergula

arvensis. Melyből 1. magyar holdra 8.10 fontmag '
is elegendő; miszerint egy hold tér bevetés, alig kerül
2 pfnál többe . Tehát ez még legolcsóbb zöldtrágya
anyag lenne a gazdaságban. S legalkalmatosabb len

ne azt első ugar szántáskor, jó apró porhanyós föld
be vetni. Mert darabos, hantos szántásu földbe nem
nagy köszönet válik belőle. Lehet tavaszi tarlóba

hogy tél által kellőleg megro
hadhatva – a következő ugarévre már kész javitó
szerül szolgálhasson a földnek. Magától értetődvén :

is vetni aratás után

hogy csaktagositott birtokon lehetvénily trágyapot
végbevihetni. A pohánkavetés is
gyenge korában, ha jó sürű, lekaszálva – megteszi e

lékú kezelést

szolgálatot, – de már drágább anyag az a zöldtrágya
elnyeréshez – mint a csibehúr.

Egykor magam is megkisértém a próbát zöld
trágyával. Leszántatva t. i. rozs alá a zöldvetést, mi
re én zabot használtam fel; - s csakugyan kitetszőbb
volt az, az igy zöldben nem trágyázottnál, mivel ha
ragosabb

zöldszinbe

mutatkozott

az

emennél.

De ez csak legfeljebb egy vetés javára szokott szol

gálni, s lehet gondolni, nem oly kitűnőségben, mint az
istállói trágya után .! Távýli, és istállói trágyával ne

1
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hezen trágyázható földeket, épennem megvetendő
eljárás - igy zölden trágyázni, -- főképen, ha koron
kint gyakran isméltetikis az.
Az ásvány féléből is szokott kikerülni póttrágya,
melyből előttem legismeretesebb a gipsz. De ez
máig sem bir átalános kapósságra jutni a magyar
gazdáknál ugy, mint a külföldi angol, német gazdák
nál. Pedig alig hiszem , hogy lenne magyar gazda,
legalább a tudósabbakból, az olvasottabbakból – ki

annak hatását a lóheréseken már ne ismerné. Mégis
nem látszik használatba vétetni átalánosan. Ennek

mi lehet oka ? Szerintem nem más, mint a gipsz

drágasága; mivel hazánkban felnyitott bányája nincs,
legalább tudtomra. A magyar gazdának, mire azt

földjére hintheti, majd 2-4 pftjába kerül mázsája.
Már most vetvén 1 hold kaszáló lóherésre 3 mázsát,
mennyi mindenesetre szükséges
tehát 6–12 pft

kerülne az irt 1 holdkaszáló meggipszeltetése, meny

nyit minden gazdának kiadni, alig van kedve.
Egyébiránt, ki megrendelésének útját -- módját tud
ja, s nem a magyar, hanem a külországi kereskedők
től veszi ; kaphat azt olcsóbban is. Például én eleinte

a pozsonyi kereskedőktől vásároltam a gipszet mázsá
ját 1 pftért --s mire a vasuton az esztergam -nánai ál
lomásra került, belejött mázsája össz. 2 pftba. Midőn

pedig SziléziábólTroppau ból hozattam vagy Bécs
ből, nem került annyiba, mert Troppauban mázsája

30 pkr. Bécsben pedig 24 pkr. volt , s többé hordó
ban nem hozattam , hanem zsákban. Igy jóval olcsób
ba került azután a gipsz helyre állitása ,mintPozsony
ból. Bécsben volt még 1 ezüst tizesért is kapható, ez
előtt néhány évvel, mázsája a gipsznek . Tehát, ha a
gazda utánna néz , abban is találhat módot, könnyeb
ben jutni hozzá. De nem hihető: hogy magyar ha

zánknak mindennemű ásvánnyal bővelkedő országá
ban is, ne találtatnék. Csak jutalmak tüzetnénekki
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a feltalálójára. S ha találtatnak is , azok igen közö
nyösen vétetnek , mert ugymond: sok munkába és
pénzbe kerül a kikeritése. Ez okból hallottam meg

bukni Iglón is a feltalált gipszbányát, de hallottam
igy megbukni az alföldön is– egy nagy tekintelyű
uradalmi jószágban. Pedig a külhoni gazda igy
nem okoskodik, hanem minden áldozatot megtesz
csak vállalkozásával czélt érhessen , hasznot

idéz

hessen elő. Pedig a ki loheréssét eltalált időben jó
harmaton vele meghintheti : kétszer annyit van alkal
ma kaszálni , mintha nem hintette volna meg. Ily

különbség tehát mindig elég ok lehet arra : hogy az
pártoltassék és felhasználtassék *) Némelyek a gipszet
félnek azért is használni, mert azt hiszik : hogy az oly

gipszelt lóherétől a marha felfuvódik , dögbe esik. Ez
előttem igen feltünőnek tetszett, a midőn én több évek

által használva a gipszelést, és ugyan gipszelt luczer
nást, lóherést én is étettem marhảimmal, és soha ily
féle esetet nem tapasztaltam. Mert egy okos gazda

se kaszáltatja le a lóherést épen akkor rögtönözve,
midőn azt behintette, hanem később pár héttel, mi
dön már magát kasza alá is kinőtte, kaszáltatja és
éteti ; miként lehetne az azután akkor ártalmas ?

meg nem foghatom . Különben vigyázatlan gazda ke
ze alatt ártalmas lehet a lóherféle akkor is , ha nincs

meggipszelve.

Ily elsorolt körülméyekben tehát, nincs egyéb

hátra, mint a gipsz póttrágyát is csupán az istálló
ban állitani elő, s pedig minél jobb , s minél több
mennyiségben . Mert a másféle könnyebben nálunk

is található ásvány trágya, u. m. hamu, mész szintén
nem nekünk való, a hol egy mérő mész 120-160
*) Nyitra városában is
egy házépitési alkalommal találtatott gipsz
jelenkezés de beépittetvén azon hely - eredmény nélkül maradt.- Tehát

ha nyomoztatna tovább ott, bizonyosan feltaláltatna másutt is a környéki

gazdáknak nem kis hasznokra a gipszbánya .
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uj krba kerül,
egy mérő hamu pedig 100 uj kr.
körül. – S a hatás még sem az a mi a gipszé. –

Legalább
én azt m . Legjobb
birtam kitapaszta
, - bár
lhatni
eleget megkisérténem
ezekkel -a
hololcsó
a trágya halmokat értékesiteni, vagy vizenyős ré
teket hintegetni, de ugy , hogy a viz azokat azonnal le
ne hordja,

és ősz tájba legjobbnak találom mind azt

- vagy pedig főkép meszet felolvasztva a
rétre öntözni. A korom isjó rétre – melyet nagy váro

felhasználni

sokban lehet megszerezni, s használatba alkalmazni.
Szintén a sót, fák és szőlő töveire őszkor alkalmazni,

ajánltatik. Kiásva a földet a töveitől - és p.o.1 font sót,
20 itcze vizbe felolvasztva egy nagy fának tövére igen
elegendőnekjavasoltatik -aszőlőtövére szinte arány
lag véve igénybe; - én ugyan felolvasztlan sót alkal
maztam őszi vetésre, de nem találtam sikeresnek ;
meglehet, felolvasztva hamarabb értem volna czélt.

1 hold lóherésre 50 font por sót ajánlnak , melyet
szintén vizzel felolvasztva jobbnaklátnám használhatni.

Öreg ós gazdáink ugyan ilyféle de más istállói
trágyával se törődtek sokat. Sőtinkább azon hagyo
mánnyal álltak elő : „ hogy hajdanában trágya nélkül
is

bővebb termés, jobb áldás volt, mint van most

Valjon miként lehetett volna
trágyázás mellett.“
az ? a midőn most is azon egy ég áll felettünk ; azon

egy világitó nap süti, termékenyiti földjeinket, áz
tatja azon ég csatornája növényeinket, a mi azelőtt.

Nézetem szerint hajdan sem lehetett másképen áldás,
sem bővebb termés, mint ép azért : mert azelőtt

folytonosan kaszák helyett csak sarlók arat
tak. Sarlók után pedig tudnivaló : hogy aratásról
aratásra mekkoratarlók, mennyi gabonaszalma ma
radványok maradtak hátra a szántóföldeken ? — me

lyek időről időre leszántva ; föld alá jutottak ; hol is
elkorhadván, ha nem is zsirositák a földet, de legalább

porhanyiták, korhannyaival televenyiték, mely által
7
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a föld évről évre igy termékenyitve, erőt, tápot nyerve,
természetesen jobb termést adhatott, a mostani
gazdálkodási rendszerünk melletti termésnél.
A mostani aratási rendszerünk — t. i. a kasza

mely a gabonát tövén tisztán levágja;

bizony

nem hágy épensemmi maradványt a föld javitására,
annyira, hogy ha a trágya is elmarad tảpja nyuj
tására,

valóban nem marad mi sem csudálni való,

ha jelenleg áldásunk , jó termésünk sincs ugy, mint
volt hajdan a sarló uralkodása világában. – Saz kü
lönös is ! -

hogy a kasza az aratásban az idő meg

nyerésén kivül, még azért is hozatott be, hogy több

anyag, több szalma kerüljön ki alomnak, trágyaszer

nek , – s mégis ime látni, tapasztalni, hogy ennek
semmi feltünősége nincs a trágyaelőállitásban, sem

a földjavitásban, s igy ajobb termésnyerésben sem.
de

Mert kevesebb termés után kevesebb a szalma,

a mi van is, a feltüzelés emészti fel;

napról napra

fogyván az erdő, leginkább tagositások által, és igy
drágul a fa is, akként a szalma pótolja azutan ki a fa
hiányt. Holott hajdanában az erdők is terjedtebbek
levének, a fa is olcsóbb volt.

Tehát ha a szalmá

csoda épen

val nem sokat törődtek a régi gazdák,
nem volt.

Ugyanazért feladata lenne minden gazdának,
minden felhasználható kis üres földtérét

utczáját

sat. fákkal beültetni, *) hogy idővel a szalmatüzelést
megkimélve – azt inkább föld javitására anyagul

használhatnák — mint pedig tüzelőre, de tétökön is
jobb lenne cserepekkelfelcserélniaszalmát,mertegyéb
hasznos trágyapot szereink nem leh etnek, mint az

istállói jól kezelt és készitett trágyák, melyekkel
* ) Én folyó 100 öl hosszú fundus keritésemből
akáczfa keritéseim 8-10 évesek lettek

és ágaiból még kerités igazitást is.

midőn ott a sürü

nyertem jó 5 szekér tüzelőt
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folytonosanjavitva a földet, tul tesznek a többi póttrá
gyákon is.

Végre még nem hagyhatom figyelem nélkül a
zöld vetésnek felüli trágy ázását sem . Ez
is tapasztalásom szerint, sikeres trágyázási mód
a maga idejében trágyázni elkésett gazdáknál. De a
felül trágyázáskor jól megfagyottnak kell a vetésnek ,
s földnek lenni , hogy a vetés gyökere ki ne vágódjék.
Erre azért legjobb a szánkon való kihordás. — A
trágyának pedig nem czélszerű darabosnak, hanem

apró, s mennyire lehet porhanyósnak , sem igen tö
mötten, sem sürűn a vetésen elteritettnek lenni , csak

annyira : hogy a lég szabadon juthasson a vetéshez ;
mert különben elfojtódnék az, s több lenne a kár,
mint a haszon.

A felüli trágyázásra nem is szokott

minden tél kedvezni ;

azért legjobb azt megelőzni,

a maga idejében leszántva azt felhasználni.

Ha

pedig kedvező a tél , és az ugar vagy vetés előtti
szántás elmulasztatott megtrágyáztatni, tehát hasz
nos felületesen is helyrepótolni, csak a mint kihor
datik azonnal még össze nem fagy, teritessék szét a

vetésen egyenlően, minél szalmásabb vagy hosszabb

a trágya , vagyis éretleneb , annál ritkáb legyen

b lmás trágya nebm is igen
az elterités. - A nagyon sza
alkalmatos arra , mert az egerek nagyon összecső
dülnek alatta a vetések rövidségére és kevés tápned
vet is árasztanak azok a vetés üdülésére .

A felüli

trágyázásnak legnagyobb előnye lehet abban, hogy

az oly vetés, annyira ki nem fagy mostoha időjárás
alkalmával, nagy elejét 'veszi tehát annak ,

azért

méltó ennek ismegkisértése, főképen a mai időben,
midőn igen gyakran lepimeg a vetéseket a kifagyás
egy pár év óta.

trágyázási mód

A külhoni gazdáknál ugyan ezen
nem ujdonság, se nem ritkaság.

A felüli trágyázásról tanúságos példát olvas
tunk a f. é. G. Lapok 6. számában . Tudniilik :hogy
7*
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april hóban egy mázsa porrá zúzott olajpogácsával

(melybe keveredvevolt tök , kender és repczemag,
törköly) és majd 5 zsákra menő porganajjal összeke
verten behintetett vetőmag módjára 4 hold silány

foltos őszivetés eső permetezés alkalmával. Minek
eredménye az lőn : hogy az igy felültrágyázott 4
holdon aratáskor gazdag kalászú 62 kereszt - atrá
gyázatlan más 4 holdon pedig 39 kereszt gabona lett.
Tehát utánozni e példát nagyon hasznos lenne
csak olaj gyáraink sürúbbek lennének , hogy ily
póttrágyához jutni könnyebben lehetne , valamint a
csontliszt gyár is elkelne nálunk, - úgy itt is olcsóbb

áron lennemegszerezhető a csontliszt, trágya, mint p.o.
Bécsben. S nálunk is találtatnék elég csont a gyarak
fenntartására . - Ugy hiszem, - főbb birtokosaink alig

tennék pénzeiket hálátlan vállalatba — ha ilyféle
gyárakat emeltetnének birtokaikon.
Ezek lennének tehát a trágya körüli szerény

nézeteim, melyekkel szintén a mezőgazdászat előmoz
ditására,
óhajték némü eszméket felkölteni, vagy a
körüli fentlevőket - saját eszméimmel is szaporitani,
mert bármily csekélyszerünek tetsző eszmecsere is
derithet fel kimeritőbb világot e fentforgó tárgynak

bővebb megvizsgálására, helyesebb volta eldöntésére.
Azért bocsánat azon nézetek irányában , melyekkel
talán saját eszméim
egyhangúak nem lehettek.

XI.

Hogyan lehet a nagybirtokban okszeri és hasznos gazdál.
kodást tartani, aránytalan, és meg nem feleló igás és kézi
eró mellett ?

Ámbár a nagy birtokban ,

mulasztha

megkivánta
tatla
, hogyfelaz
illő s megfelelő
tnékltess
igás nul
és kézi erőve
, - ha okszerű
és
l szere
ék

hasznot hajtó gazdálkodási rendszert akarunk tartani ,

mégis mily csekély számunagybirtok van, a szónak
szoros értelmében megfelelő ig ás és kézi erővel el
látva, kellőn felszerelve ?

Ha figyelemmel körültekintünk a nagybirtok és
kisbirtok között, csakis a kisbirtokban találjuk fel a
megfelelő igás és kézi erőt. Mert alig van p. o. egy

30 holdas birtok, melyben egy igás erőn kivül,
még másik is ne lenne ; nem tekintve ehhez a kézi

erőnek is megfelelő arányát. Holott nagybirtokban
nem 30, de 100, néhol 150 hold után is, alig esik egy
eke, annál kevésbbé kettő.

Ha tehát a birtok nagy s 100 hold után sem ké

pes legalább egy ekét kiállitani, az igavonó marha,
vagy cseléd hiánya miatt, rendezzeazt úgy – hogy
kevesebb erővel is megbirhassa. Ne legyen az ezután
hármas vetőjű, a mint többnyire még szokott lenni;
(?) hanem legyen a z hatos , vagy tizenkettes, s
a helyi viszonyokhoz képest többes is. Allitson ne
csak kalászos vetőket, de egyéb féléket is,
mint
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takarmány- , legelő- , ka pás-vetőket. Legott
czélt fog érni, s kevés igás erejével is győzni fog ;
mert minden mivelési ág különnemü levén, kü
lönféle időbeli munkát is igényel. Egyik mivelési

ágnak munkáltatása nem fog állni a másikának utjá
ban, tehát szép rendjében végezhet többféle munkát
is a gazda.

Minden mivelési ágak közt legkevésbbé veszi
igénybe a z ekéket, az évelő takarmány - mező,
a mesterséges legelő és kaszáló ; mert ha ezek

egyszer az eke alól kikerülhetnek, több évig nélkü
lözhetik azt, és hasznot hoznak mégis, pedig gyakran

elég jelentékenyet behozva a birka vagy más barom
féle tenyésztést, mi a gazdaság viszonyaihoz legal
kalmatosabb. Törekedjék tehát a gazda mielőbbmes
terséges füvelő mezőkkel gazdaságát ellátni, alkalma

tos fűkeveréket használván e czélra , s ha igy harmad ,

negyed része birtokának , kaszálóból, legelő
ből fog állani, meg leend jó formán mentve a gazda

az erő hiánya miatt kelt aggodalmaktól, sőt számol
hat szép haszonra is, ha a mondott baromtenyésztést
felkarolja. Ezenkivül kevés igás marhája, jól táplál
tathatván, folytonosan győzendi az előtte álló mun
kákat, jobban mind a kétannyi számu, de soványan
tengődtetett igás szám . De még azon jótéteményt is
eredményezik a kaszálók , legelők, hogy ha feltöret
nek, 5-6 évig tartós tápdús erőben maradnak.
Ily gyakori ekemunkát pótló eszköz továbbá, a

birtok egyrészét kapás növények termesztésére for
ditni, jelesül kukoricza, krumpli stb . alá ; ezeknek mun
káltatása ugyanis kapáló s töltögető ekével, (egy
igásmarhával) igen takarékosan eszközölhető, holott
ha a kalászos lenné a gazdaságnak legfőbb mivelési
ága, – mint a hármas vetőnél szokás, mennyi folyto

nos ekeszántási munka szükségeltetnék.
Másik ,' – szükségben segitő mód az, hogy a
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nagybirtokos, ki nem akar vagy nem képes készpénzt
kiadni, hozza be birtokán arészes miveletet kapás
takarmány alá, oly kötelezéssel: hogy minden
például egy hold földtől egy ig ást , vagy két gya

vagy

logot szolgáljanak a részesmivelők. Igy szántási, ve
tési munka nélkül, kész hasznot nyerne a földtulaj
donos, s talán többet is néha, mintha saját maga ere

jével míveltette volnaföldjeit. Denyer kész igás vagy
kézi erőt is, – a többi feltartott földjei mivelhetésére,

s oly munka -időben, midőn különben drága pénzért
sem lenne az kapható.

Ha pedig több és nagyobb terjedésü kaszálókkal
bővelkednék , sem mint mennyit az imént ajánlott erő
letakaritani képes lenne , takaritassa le fűtermését
szintén részesek által, mint ezt -- itt ott a jó rende

zett gazdaságok gyakorolják is. Bizonyosan nem ke
rülend ezen részbe kiadott takaritás annyiba, mennyi
be az e munka miatt is tartandó cseléd, vagy kész

pénzes napszámos kerülne; – aztán az ily részes do
log gyorsan s pontosan haladván, nagy előny a ta
karmány eltevésében .
Hanem itt ismét az a fődolog: hogy az ily ré
szes vagy bár szakványos, azaz :átaljában vállalko
kozó munkásokat is a gazda ne akkor fogadja, midőn
már hevenyében szükségeltetnek, hanem jóval előbb ;

legjobb még télen, vagy kora tavaszszal,midőn még
a jövendő p. 0. a fűtermés minősége se bizonyos,
mert különben, és szorúltság ideiben vagy nem leend

nek kaphatók, vagy ha kaphatók is leendnek, köszö
net nem lesz bennök. Mert tapasztalva a munka szo

rúltságot, vagy a füsilányságot sat. munkát, igen fent
fogják magokat, egészen elbizakodva tartani.

Ha azonban a nagybirtokos még biztosabb s
állandóbb kézi erőre kiván szert tenni ; legczélszerüb

ben intézkedik úgy, ha igás vagy gyalog zsellé
reket telepit le gazdaságában egy külön területen,
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kik azután vagy az uraság házaiban laknának, vagy
saját maguk által épitett lakokban ; továbbá ad
ván még pár hold földet is rendelkezésök alá. Akár

hány gazdaságban nagy előnyét és hasznát tapasz
talják ezen eljárásnak . Szoktak pedig ily zsellérekül

vállalkozni leginkább a kiszolgált és törődött cselé
dek, kiknek munkára való fiai vannak ; de szoktak
a bir
oly gazdafiuk is - kik több testvér létében

tokokból alig kaphatván valami részt , készpénzzel
elégittetnek ki, s többnyire zsellérségre adják magu
kat ;
s ily intézkedés által nyer a gazdaság , de
nyer az ily menedéket találó kiszolgált cseléd vagy
.

gazdafi is.

De ha ilyenek se találtatnának- van elég fel

földi mostohább vidékú tótajkú hazánkfia, telepitsük
le azokat.

Ha pedig sem ily zsellérek, sem részes munká
sok , sem napszámosok , talán a vidék néptelensége
miatt - nem találtatnak , bölcsen fog intézkedni a
gazda, ha felföldi aratóit, ugy szegődteti, hogy azok
a kaszálási időremegjelenve,lekaszálják a takarmányt,
vagy részben és tartás ( eleség) mellett, vagy áta
lában készpénzért. Különben is divatozik több helyen
az a szokás, hogy az aratók pár nappal korábban
megjelenvén,
nehány hold kaszálót ingyen leka
szálnak . Tehát ezek mind oly eszközök, melyek az

aránytalan kézi erőt könnyen felsegítvén, a gazda
ságnak csak javára, hasznára vannak.
De segitő eszközül végre szolgáland még az al

kalmatos gépeknek a maga helyén , ideiben való
felhasználata is .

Nézeteim ugyan nem új eszmék, sőt itt-ott

gyakoroltatnak is jó eredménynyel ; de hány oly nagy
gazdaságban nincsenek alkalmazásban , hol igen is

helyükön lennének ? s mi okból ? ezuttal nem kuta
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csak figyelmet ébreszteni kivánok, azt hivén,
hogy szerény javaslatom a szükséghez képest fel
használva a körülmények szerint módositva s alkal

mazva csak jót eredményezend.

XII .

Mikép kell nagy és kis birtokban oly értelmes gazdálko
dást vinni, hogy a gazdának több alkalom nyilhassék , bár
mikor pénzelhetni ?

E felállitott kérdés bár nem kis gordiusicsomó,

mindazáltal megoldását szerény nézetem előadásá
val megkisértem .
Ugyanis e kérdés megfejtése, valóban nem
csekély érdekű feladat , ha szoros megfontolás alá

vesszük : hogy a mezei gazda életének boldogabb jó
léte , vagyonosabbsága, s minden előmene

tele , csupán e kérdésnek kellő megoldásától, és
ennek ismét körülményeihez mért helyes alkalmazá
sától függ.

Hogy tehát az illető kérdésmegoldást és helyes
alkalmaztatást,

vagyis birtokunkban a folytonos

pénzelhetési alkalmat feltalálhassuk : szükségesnek
látom mindenek előtt, hogy a mint valaki földbir

tokot , mezei gazdaságot vesz szabad rendel

kezése vagy vezetése, kormányzata alá , legelső s
mulaszthatatlan teendőjének tartsa azt azonnal, ha
tagositva nincs, tagositani; kellően elrendezni, ok

szerűen felszerelni, és azután azt folytonosan ér
telemmel, szorgalommal kezelni. Mert ezen tény e
zők alkalmazásai nélkül a földbirtok csak holt,
de nem kamatozó tők e leend. Azért az így legott
nem rendezett birtok - az alkalmat - nem aminden
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kori pénzelhetésre , hanem inkább a meglevő pénz
nek is haszontalan kiköltekezésére, felemésztetésére,

s így nem gyarapitására fogja szolgáltatni. Fő kel
lék tehát a feltűzött kérdés megoldására : hogy a

gazdaság legott oly czélszerű elrendezést nyerjen,
hogy abban minden, mit a helyi, égalji és egyéb
körülményű viszony megenged; mivelés és te
nyésztés alá jöjjön. Kell tehát a birtokot előre tett

helyés és pontos kiszámitás mellett oly helyzetbe,
s mindjárt (minél előbb, annál jobb ) állitani, hogy az
többféle mivelési, termesztési és tenyésztési ágakat

lehessen képes előállitani. Ily helyes birtoki elrende
zés után számolhat azután a gazda, csak a minden
kori pénzelhetés alkalomra. Ezek szerint tehát lát
hatni : „ hogy a pénzelhetési jobb alkalmat, nem épen

a birtok nagysága , elterjedtsége, sem pedig mindig a
szokásos szántatása, vettetése,hanemannak helyesen
s öszhangzólag eltalált felhasználási módja idézheti
elő.“ Mert a kis birtok is úgy nyujthat aránylag a
bármikori pénzelhetésre alkalmat, mint a nagy bir
tok ; ha az szintén fog a terjedéséhez és fennálló vi
szonyaihoz alkalmazottan több nemű , és jó fajú
mivelési és tenyésztési ágakkal ellátatni ; vagyis
egy szóval : ha fog az is czélszerű kezeléssel mivel
tetni, felhasználtatni.

Ez előadottak folytán kisértem meg tehát azon
kérdést is tenni : valjon tehát miért nincs minden
gazdaságban, a mindenkori pénzelhetésre kész al

kalom , a midőn annak feltalálására a kulcs oly
egyszerű ?
Felelet : szerintem azért nincs : mert
bár a kulcs egyszerű az alkalom kikutatására , s

bár semmi különös titok sem rejlik az ily pénzelhetés
tudományában, - nem alkalmaztatik mégis a

fentirt kérdés megoldása minden gazdaságban
maiglan sem ; s azért azután gyérül az alkalom is a
pénzelhetésre. Ugyanis mennyi gazdaság ötlik fel
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előttünk, mely ekkorig is csak a hajdani egyforma
ságban folytonosan kezeltetik ? Nem termesztvén je
lenleg sem a megszokott gabonaneműeknél egye
bet, s ha megkisért is nagygyából egy vagy más
féle szokatlanabb czikket, a gabonán kivül termesz

teni, az is csak mellékes, alig figyelemre, annál ke
vésbé pénzelhetési alkalomra szolgáló mivelési eset .
De ritkán is sikerül az , az előretett számitásban :;

mert a rendezetlen hármas vetőjű gazdálko
dás, ezt másképen sikerülhetni , meg sem engedi. To
vábbá : azért sem lehet a mindenkori pénzelhetésre
kész alkalom több gazdaságban , mert, ha rendezte
későn s idő után
tik is némiképen a gazdaság ,
rendeztetik az . Azért tehát elszalasztani az első al
hogy
kalmat a birtoknak azonnali elrendezésére ,

azután abból, mielőbb rendesebben , biztosabban s
soha sem
folytonosan lehessen haszon várható,

kell ; hanem inkább az alapról jó előre gondoskod
junk ; mert tudjuk : hogy rendezetlen birtokot is kell
mivelni, kell kézi és igás erővel és más felszereléssel
is ellátni ugy, mint a rendezett birtokot , s még sem

képes az, annyi alkalmat nyujtani a pénzelhetésre,
mint a rendezett és többféle mivelési , te

nyésztési ágakkal felszerelt gazdaság . Pedig a ke
zelési s egyéb költséget , mint mondám - ugy veszi
igénybe a maz is, mint emez . S igy időnként, az
után nem is nyujthatván ama z ugy , s oly kedve
zően a bevételi , jövedelmi hasznot se , mint
emez ;

tehát gyarapodása is időről időre csök

kenve, a gazdaság is hanyatlik, főképen ha hozzá még

nagy adósság is nyomasztja a gazdaságot.
Tehát látni, hogy eme fent elbirtokszerű birtok el

rendezést, s czélszerű felhasználást akkor érendi el a
gazda, ha nem köti magát le egyedül , s egyféle szo
kásos gabonatermesztéshez, hanem mint birtoki térsé

ge, helyzete megengedi, termesztillő aránybangabona
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félén kivül : kapást, ipar- vagy kereskedelmi czikket;
termeszt többféle takarmányt, s ez utóbbival kapcso
latban, tenyészt többféle haszonra, pénzre forditható
barmokat is. De ezeknek előállitásaiban a gond oda

is irányoztassék, hogy a mindannyi többféleségen ki
vül, -még mennyiségre, minőségre és fajra is kiter
jeszkedjék a figyelem . Legyen tehát a birtokban min

den felfogott mivelési ágból és egyébből annyi elő
állitva, hogy bőségben lehessen mit eladni is; legyen

oly jó s kitünő minőségű, hogy eladáskor kelendőség
nek örvendhessen ; hogy azután a gazda sok termeszt

ményei s tenyésztményei mellett is az elsorolt jó minő
ség hiánya miatt ismét a pénzelhetési alkalmat el ne

szalassza ; mert a tapasztalatmutatja,hogy vajmi sok
szor megcsalódik a gazda, aljas, szemetes, alávaló
rosz fajta termesztményeivel, vagy tenyésztményei
vel; nem lévén azoknak semmi kelendőségök, misze
rint nyakán maradnak , vagy ha el is kelnek , nincs
bennök köszönet ; mert nincs a fáradság, költség il

lően megjutalmazva ; azután igy csakugyan elveszti
a pénzelhetési alkalmat még a bőtermés, vagy te

nyésztés mellett is ; miután senkinek sem kell az
árúba bocsátott aljas portékája. Ellenben a jó fajú ,
szép minőségű, akár termesztmények, akár tenyészt
mények, még a legnagyobb közbőségben, olcsóság
ban is, magokhoz édesgetik a vevőt,s kelendőség

nek mindig örvendhetnek ; akkor azután meg jön leg
ott a gyakoribb pénzelhetési alkalom is.
Nagyon szükséges tehát a gazdaságban a felsze
relést ugy, s mielőbb beállitani : hogy mellette azon
minél több és jóféle állittathassék elő ; mert csak igy

lehet egyszer egyből, máskor másból, s ugy to
vább pénzelhetni az évnek bármily szakában. Ta
pasztalhatni elégszer, hogy a mely gazda csupa ga

bonatermesztéssel foglalja el birtokát, s ha az sem
terem meg, vagy nem jön reá illő kelendőség, s hozzá
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más eladni valója pedig nincs, akkor nagyon hamar
felakad gazdaságával; mert annyit sem fog behozni
az, hogy magát kellően fenntarthassa.

Azért több nagy gazdaságban igen hibás gaz
dálkodásnak tekinthető : midőn a felfogott többne
műek előállitásain kivül, még a baromtenyésztés is
elmellőztetik ; de még ott is, hol az jó sikerrel meg

történhetnék. Hány nagy gazdaság találtatik, hol :
vagy a birka, vagy ló, vagy szarvasmarha, de még
sertéstenyésztést is lehetne úzni? vagy meg lehet :
hogy mindnyáját is jövedelmi ágúl felhasználni, ha a
birtok t. i. igen kiterjedt és mindezek tenyésztésére
alkalmatos; s mégis tenyésztetni elmulasztatnak !
Például : vannak szárazabb, emelkedettebb vidékek ,

legelő, vagy talán kaszálható térek is, melyek a ló,
birkatenyésztésre alkalmúl szolgálhatnának. A mi
dőn ellenben vannak laposabb térségek is , melyek
szarvasmarhák , sertések tenyésztéseire, nevelésére
válnának alkalmatosabbakká, s mégis alig használ
tatnak fel azok az ápolásra. Pedig a robot és

dézsma megszüntével az igás marhákatfőképen ne
velni, tenyészteni igen érdekes és nagy pénzelhetési
forrás lenne.

Kitetszik tehát mily nagy és mily kiapadhatat

lan pénzforrás és kincsbánya a gazdasági
foglalkozás ?! ha t. i. ügyes a gazda azt egész
szakavatottsággal kezelni; ha tudja előre kiszámitani,
hogy a gazdaságban mi, minden és mennyi állit

ható ki haszonnal; s ha nem mellőzi el figyelme mind
azt, miből csak némi haszon is háramolhat, vagy jö

het be, s pedig mindjárt a gazdálkodás első percze
től kezdve, hogy igy az alapmielőbb megvetve, majd
gondtalanabban nézhessen a gazda jövedelmének
elébe és bizonyosabban várhassa is azt megnyer
hetni.

Például : hány panaszkodó és nyomorgó gazdaság
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virulhatna, előmenetelnek örvendhetne jelenleg már ?
ha a gazda csak 12–15 év előtt is helyesen megkezdi
vala azt rendezni, s olyképen : hogy a szokott minden
napias gazdálkodásról eltérve , választékosabb ne
műeket is egész iparral állitott volna elő ? Ha arány

lag már azelőtt bele fog a gabonaneműek termeszté
sén kivül, az ipar, kereskedelmi czikkek termesztésé

be ; a takarmány előállitásához, és igy az állattenyész
tésnek valamelyik ágához is ? Mert nincs oly gazda

ság, még kicsinyben sem , mely legalább egy, két
darab borjút is jó előmenetellel fel ne nevelhetne;
de nincs gazdaság, mely még gabonanemű mellett is p.
o. kapást : mint kukoriczát, krumplit sat. eladásra ne
termeszthetne, melyeknek előállitása majd kevesebb
költségű, kevesebb fáradságu is, mint a kalászos gabo

naféléé,ha t. i. érti a gazda korszerű mivelését. Ha te
hát ekként lehet képes a kis gazdaság,— miként ne le
hetne képesebb, egy több száz holdakra terjedő bir
tok többféle termesztményei mellett, többfélét az ál
lattenyésztéséből is fel fogni, és jövedelmi forrásól
tenyészteni .
Az igaz, a kezdet, mint mindenben, ugy a gaz
dászat első rendezési szakában is, a legnagyobb küz
delmű feladat az előirt jövedelmezési, pénzelhetési
czélok elérhetésére; mert valóban, hogy a gazda oly
forrásra juthasson, hogy azután időnként egyszer

egyből, máskor másból nyerhessen alkalmat pénzel
hetésre; valóban első gond rendezni, felszerelni a gaz
daságot halasztás nélkül,

félre téve minden lát

szatos nehézségeket . Azért igen hibázik az oly gazda
is, ki p. o. tagositatván birtokát, s azután rögtön egy

szerre is, nem szervezi, nem rendezi azt, ha t. i. igy
az első alkalmat tüstént fel nem használja, megvetni

az alapot a több pénzelhetésre ; hanem ismét a haj
dantól fennálló mindennapias régi gazdálkodás mel
lett ujra megmarad,
azon szándékkal talán : hogy
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majd később, néhány évek mulva, a t. i. több pénze
lesz, fogja felszerelni; vagy ha sok trágyája lesz,
fogja javitani földjét ; fog csak azután bele vágni a
gazdaság uj berendezésébe is. Az oly gazda nem ve
szi tekintetbe, miként az idő veszitésén kivül, veszit
sokat gazdaságának jövedelmezéséből is ; mert a ta

gositás után bizonyosan kiesett az előbbi gazdálko
dási kerekvágásból, mikor t. i. majd a felfordult

határban ő szit , őszi tarlóba is volt kénytelen
vetni; és ismét ha ezen egy alkalommal nem rendez,
hanem ismét jóval később elhalasztva, — akkor ujon
nan felforgatni lévén kénytelen az előbb követett
gazdálkodási modorát is ; és ismét fordulhat elő az
oly gazdára nem igen kedvező eset, hogy még az
ujonnan választottgazdálkodási kerekvágásba bejut
hat, sok tarlót és készületlen földet kell felhasználni,

melyek a jó termést mindannyiszor koczkáztatván,
koczkázzák a jövedelmet, s ezzel a pénzelhetési jó al

kalmat is. Pedig sokan elszalasztják az ilyszerű ren
dezést, a legjobb alkalmakat a jobb pénzelhetésre, az
ily huzás, vonás és késlekedés által.
Mindezek után már most lássuk : minő pénzel
hetési alkalmak fordulhatnak elő a jól rendezett gaz

daságokban ?
Szerintem előfordulhatnak a termesztmé

nyek között nevezetesen : az őszi, tavaszi gabona,
mint buza, rozs, árpa, zab. Előfordulhatnak más ke

nyérpótló és eleségi czikkek is, mint kukoricza, tök,
krumpli, bab, borsó, lencse, mák, pohánka , burgun

dia, és más répa neműek. Szintén még másféle czik
kek is, mint őszi, tavaszi repcze, len, kender, dohány

sat. Megjegyzésre való itt: hogy a magyar gazda a
borsó, bab, lencse, mákneműketcsak mellékes czikk
nek tartván ,
nagyban nem termeszti azokat.
Pedig meg lehet ezen czikkekkel néha talán több

pénzelhetési alkalomra juthatna, mint jut sokszor a
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gabonával, kezdve azokkal külső kereskedést is mint főképen : a borsóval, babbal, mákkal.
Továbbá előfordulhatnak még az alkalmak az
állattenyésztésből , nevezetesen : a birka a fino

mabb , s durvább fajú, az igás és fejősfélék, a ló és ser-,

tés több fajaival. Ugy a méhészet, nemkülönben a
gyümölcs és nem gyümölcsfatenyésztés, a szederfa
ültetés, szaporítás, ezzel kapcsolatban a selyembogár
tenyésztés. A szőlőszet, kertészet, emebben a kerti

mívelésnek több ágai, mint a zöldségeken kivül,
főképen - a jó sáfrán, spárga, kártifiol, sárga- vagy
görögdinnyetermesztés , mint ritkább , de becses
czikkek.

Végre a barom tenyésztésére pénzelhetési alka
lomúl, eszközül lehetnek még a többféle takarmány
neműek termesztése is, a nagy kiterjedésü jó legelők
és rétek is .

Mindezekből tehát a gazda kénye kedve s hely
zete szerint választhat ; s rendezett gazdaságába,
alkalmazhat még a kisszerű gazda is. Ha pedig kellő
a vatottsággal nem bir a megválasztott mívelési

vagy tenyésztési ág hasznos előállítása módjában,
fordúljon legotta jobbnak ismért gazdászati iro
dalom útmutatásához ; talál azonnal módot az ava - 1
tottság megnyeréséhez is.

Majd mondhatja ugyan itt valaki : hogy mind
ezek egy gazdaságban öszve nem férhetők, selő sem

állíthatók ,még nagy gazdaságokban sem. – Igen
de nem is épen szükséges, hogy mind egy betűig
kiállíttassanakazok. De a többféléből találhat min

den gazda előállíthatót, s olyat, a mit legjobban re
mél termeszthetni, vagy tenyészthetni is. Sőt lehet

nek, s vannak épen oly terjedt gazdaságok is, melyek
mind jobbára az elősoroltakat termesztés és tenyész

tés tárgyáúl tűzhetik ki, és így mindannyi pénzelhe
tési alkalomúl is használhatják fel. Azokért alig8 lehet
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a gazdaságban szorosan alkalmazni azon latin köz

mondást : hogy „non omnia possumus omnes.“
Tudniillik : hogy egy gazda nem lehet átalános ter

melő és egyszersmind tenyésztő is. Mert úgy

mond, a termelésnek, tenyésztésnek csak bizonyos
neméhez kell a gazdának ragaszkodni és azt azután
egész erélylyel felkarolni. Szerintem ez állítás csak

az iparosokra lehet illő, de nem a mezei gazdákra.
Mert csakugyan az iparosok alig avatkozhatnak több

féle iparág üzésébe, a nélkül, hogy egyik vagy má
sikban tökéletlenek ne lennének. De a gazdasággal

másképen áll a dolog ; mert a gazda sajátságos fog
lalkozásánál fogva is, már termelő és tenyésztő

is lévén egyszersmind ; azért ez által szakmájában
nem esik semmi öszveütközés sem. Ugyanis miért
ne lehetne p. o. gabona, ipar és egyéb kereskedelmi
czikk termesztése mellett, még különféle állat, mint

birka, 16, marha, sertéstenyésztést is űzni ? ha
a ' gazdaságnak terjedelme, helyzete és más körül
ménye mindezekre kedvező ? Hiszen ez különben
majd egymástól elválhatatlan, miután baromtenyész
tés nélkül a földmívelés különben kellően nem is

űzhető. Azért tehát be nem látható : miért ne lenne

lehető a gazdának magát tökéletesíteni a gazdászat
nak bármelyik, vagy bár mindannyi ágában is ? ha
azokhoz nem hiányzik a mód, az alkalom ! Epen ez
által találtatnék fel a kulcs azon alkalom megnye

résére, hogy bármikor lehessen pénzelhetni a birtok
ból, ha t. i. minél többfélét fog a gazda tudni kitűz
hetni mívelési és tenyésztési ágakból a jövedelem
csatornájára, a vagyonosságot előidéző pénzelhetési
alkalomra .

Némi ellenvetésül ugyan fel szokott hozatni az
angol gazdálkodási példa. Allíttatva : hogy az an

gol gazda csupán az általa megválasztott báromnak
egy nemét szokta kitűzni feladatúl tökéletesebben
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tenyészteni. Igen , megengedhető : hogy az angol

ily rendszerrel tenyészt;

szabadságában is van

oly rendszert követni , a milyent ízlése ; kedve,
haszna igényel. Ezt teheti a magyar gazda is;
de azért alig áll ellent valami, hogy többfélét is ha
szonnal ne tenyészthessen , mint fönt érintém, ha
hozzá megvan a kedvező alkalom . S azért az angol

gazda sem hanyagolja el mellette a földmivelést; úzi
azt is egész szorgalommal, bárha szeret is egynemű
tenyésztést komolyan, szilárdan felkarolva tökélete
síteni és felnemesíteni. Különben úgy hiszem : hogy

ha az angol birtoka is oly terjedelmű és oly sokoldalú
képességgel birna, mint bir több nagymagyar birtok,
valóban felkarolna ,nemcsak egy állati tenyésztést, p.
0. ló, hanem más birka, marhatenyésztést is egy
szerre. A magyar gazdaságokban ezt már a gyakor

lat régen megmutatta , t.i. hogy lehet többnemű álla
ti tenyésztést is egy nagy gazdaságban úzni a föld
mívelés mellett. Mert tapasztalható volt már több
nagy uradalmakban az állat minden nemét jó siker
rel tenyészthetni, mint példáúl : ló, birka, marha és
sertéstenyésztést is együtt üzhetni. Különben kisebb
birtokban, valamint czéltalan és nagy tévedés is lenne
mindenbe kapni, úgy nagy birtokban, — hol kivihető
nagy okszerűtlenség és hiba lenne e kinálkozó

alkalmat fel nem használni. Tehát mindezeknek vég
rehajtásában a gazda körülménye legjobban határoz,
legjobban irányoz. Ugyanazért minden sok okosko
dásnak vége is csak az : miként minden mezei gazda

annál szerencsésebb a pénzelhetési alkalom meg
legyen
szerzésében , minél képesebb birtokán,
minél többet,
az bár nagyobb vagy kisebb

s minél többfélét, szebbet, nemesitettebbet termesz
szükségletein, s gazdasági költségeinek fedezhetésein
teni, s egyszersmind tenyészteni aképen : hogy házi

kivűl, felesleg is maradjon eladásra

még elegendő
8*
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mennyiségben és jó minőségben,

hogy az a pia

czon is kapóssá, kelendővé vállhasson bárminő bő

ség és olcsóság idejében.
Például : hányszor látni piaczokon, vásárokon

termesztményekből úgy mint tenyésztményekből
kiállítani, jelesen a termesztményekből : szép ga
bonaneműeket ,

melyek néhány forinttal mindig

drágábban adatnak el, mint a melyeknek előállítási

minőségeire épen semmi gond sem fordíttatott. Hány
szor látni marhanevelésben is, midőn egyik jóravalóbb
gazda elád egy borjút 16, 20 o. e. frtért; egy tehe
net 120-140 0. é. frtért; a midőn a másik alig fele

áraért. Pedig a hitványak mellett is megvan a gond,
megvan a fáradság, a helyfoglalás az istállóban ,de a
takarmányfogyasztás is úgy, mint a jobbfélék mel

lett.Mégsem vétetnek e körülmények sok gazda ál
tal figyelembe. Pedig ha nincs jó kelendősége árul
mányainak, legott a pénz szűke és a nem pénzel

hetés felett áll elő a kifakadás, a panasz. A ki a ma
gyar- piaczokat és vásárokat gyakran látogatja, meg
győződhetik mindezekról ; mert alig találunk azokon
amarhaféléből is valamirevaló jó húsban, jó testállás

ban, jó fajban való marhákat; többnyire a vásárok
csak görcsösféle oldalú marhákkal szoktak elárasztva
lenni; miért alig méltó reájok fáradságot és a piaczi
kiállításra költséget is fordítani. Néhány évvel
ezelőtt ismértem egy kisebbszerű gazdát, ki más

képen gondolkozva a marhanevelés ügyében, éven
ként képes volt egy 1 " / , - 2 éves üszőért 100 pfrtot

is bevenni; képes volt egy szép fajú tehénért 140
160 pfrtot ; = egy hónapos borjúért 16—20 pfrtot
bevenni. Holott a könnyen gondoló gazda, alig ad
csak feleáron.
hatja el, ha el is adja marháját
Mily szépen gyarapíthatja tehát a kis gazda is vagyo

nosságát, csak egypár darab jó és szép marha eladá
sával is ? Csak kellő gonddal ápolja azt. Mennyivel
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többel gazdagíthatja vagyonosságát méga nagyobb
szerű gazda is – ha az állat egyéb fajait is czél
szerűen tenyésztheti más egyéb termesztmények
mellett ?

Tehát a felhozottak nyomán fordulhat elő a gaz
dának elég alkalma a pénzelhetésre bármikor is, csak

tudja hozzá még az eladásokra valókat is kapóssá,
kelendővé tenni; csak tudja az eladások idejét is,
eltalálni. Tudniillik , mikor, mi
mennyire lehető
nek szokott jobb kelete lenni és minek nem. Példáúl :
a gabonaneműnek is néha újkor van jobb ára, néha

utánna vagy megfordítva. Mert ez ismét nem függ

mindig az aratás idejétől,hanem függ a termés állá
sától, az idő viszonyaitól, s egyéb külföldi körülmé
nyektől is, annyira : hogy alig lehet bizonyos határ
időt előre szabni, mikor lenne a legnyereségesebb

piacz.Mert néha az utak mivolta is szabályozza, ha
gyérebben töltetnek meg a piaczok. E tekintetben
jobb kilátásra számolhat a gazda, ha a piaczokon

gabonáinak lerakóhelyeket tart és jó utban, kevesebb
munka idejében azt kellőképen ellátja; hogy rosz
utak, vagy sürgetős dolog idejében azokat készen ott

találva, olyankor drágábban eladhatva, jobban is
pénzelhessen. Igy továbbá a marhákra nézve is ku
lönböző lévén a piacz , legolcsóbb őszkor, tél ele

jén, legdrágább pedig tavaszkor tél végén vagy
nyár elején , ha a mező már megújúlt. De a jó és
szép marhának majd mindig megvan a kelete. A

pénzelhetési alkalmat is majdminden évszakban biz
tosítja a gazdának, még jobban, mint a gabonanemti.
A gabona is biztosíthatja, bárha olcsó is, csak sok
és szépfajú legyen. Mert à sokból és hozzá a szép

minőségübői pénzelni mindig lehet. - Hogy pedig
miként legyen sok és szép ?azt már minden gazda
értheti, csak akaratja és változatlan szorgalma le
gyen .
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Megjegyeztetvén még itt

egyszer s minden

s pedig nemcsak gabonára , de másra
nézve is : hogy szorultság utolsó perczére sohase

korra

hagyja a gazda az eladást semmibe ; mert akkor, ha

kinálja is – bár olcsón is – az eladni valóját, még
sem fogják azt venni . Ha pedig mégis megveszik,
nem lesz abban nagy nyereség, de veszteség elég .

Azért jó lesz a gazdának mindig előbb oly czikket
adni el, minek a kelendősége nagyobb, tartása pedig
netalán költségesebb . A szorúltság némi megelőze
sére pedig tanácsos lesz : ha a gazda tart kéznél min
dig annyi pénzt , mennyit koronként a gazdaság ke

zelése, háziköre igényel. Ha pedig a kedvező eladás
mellett több pénzre is tehet szert, akkor a nélkülöz
hetőt fordítsa valami kamatozó beruházásra, p. o. ol
csó gabona , vagy olcsó marhavásárlásra , s midőn
azokra az ár megjön, ismét eladván azokat . Eladásig
pedig a marhaféléket még használhatván is, t. i. ha
fejősek, fejés , - ha igásak , iğázás által . - De for
díthatja pénzét más hasznos vállalatra is.

De található még továbbá egyéb pénzelhetési for
rás is, s pedig állandóúl. Jelesen ilyenek lehetnek a nagy
gazdaságokban : az erdők , melyek télen, nyáron
fával, makkal, gubacscsal szaporíthatják a jövedel
met. Ilyenek : a kő. mész, gipsz, kőszén -bányák,
hol léteznek. Valamint a téglaégető házak, hol

arravaló földanyagok és tüzelők találtatnak. Azok
à mostani időszerinti tégla, cserépzsindely ár mellett,
igen kifizethetik a reájok fordított kiállítási költséget,

főképen ott, hol kőbányák nincsenek. Vagy maholnap
a kapósságra jutható alagcsővezésre, vagy az újsze
rűbb kútásásra szolgáló mind csövek, mind pedig a
háromszögletű kúttéglák készítései isjó pénzforrást nyit
hatnak .

Nemkülönben hasonlók lehetnek a pénz

forrásra : a szesz-,és czukorgyárak, hol azokat a
körülmény haszonkilátással felállíttatni megengedi ;
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mikhez nem ártana a csontliszt és olajütőgyá
rakat is minél nagyobb számban honunkban is sza

porítani, főképen a trágyapótlék érdekében. — Hi
hető : olcsóbb lenne a csontliszt is a bécsinél. Pedig

Magyarhonban is találtatnék elég csont arra anyagúl.
E szerint az olajütésre , az olajféle növények is na
gyobb érdekkel termesztetnének az eddiginél a gaz
dák által, legalább a gabonán kivül ez is egy főmi
velési és pénzelhetési ág lehetne a gazdálkodásban .
Továbbá a vízi- vagy száraz- , de a szélmalmok is
-

szép pénzelhetési és jövedelmi csatornát szoktak nyitni

a gazdáknak . Oly száraz- és szélmalmak elég számban
találtatnak Hevesmegyében, a Jászság vidékein is.
Szintén a halászatok , nádasok is nem megvetendo

jövedelmiágat szoktak képezni, pedig minden reájok
S mégis nem ritkán találni
fordított költség nélkül.
a mai időben azoknak kipusztítatásukat, azon remény

ben : hogy szebb haszon fog háromolni a gazdaságra
a kiirtás után . Pedig gyakran csalódás a vége . Mert
azután se halászat, se nádas, de se kaszáló , se szántó

föld, hanem megesik, hogy csak haszontalan , s fene
ketlen mocsár . Pedig a mai időben a halászatokra

szolgáló tavakat nem ártana fenntartani. Mert a hajó
kázható vizekben a halászat is meggyérült jó ered
ménynyel lenni , és e végett igen felment a halak ára is.

Mellette a nádasok kiirtásai a gazdasági épületeknek
olcsó és tartósszerű fedezhetéseit is nagyon megaka
dályozzák ; de ezzel a pénzelhetési jó alkalmat is gyé
ritik .

Úgy nemkülönben nagy birtokokban mennyi
pénzforrást idézhetnének elő a sok helyütt látható, s
haszontalanúl heverő nagy kopár, homokosabb tér

ségek ? melyek most még jó legelőt sem szolgáltat
nak ; pedig, ha azok vagy a tulajdonos, vagy részbe
felvevők által, akácz vagy egyéb alkalmatos facseme
tékkel ültetnének be ,

mennyivel több haszon,
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pénzelhetési alkalom fordulna elő azokból ? De meny
nyivel jobb, vidorabb mező is zöldellene a fák árnyai
alatt, ha azok rendszeresen ültetnének el ? Ezt va

lóban alig kell bizonyitgatni is. — Láttam ugyan már
oly hasztalan kopárságokat, melyeket a gazda nem
késett beültetni többnemű alkalmas fákkal, s lőn is
bő fahaszna, lőn jobb kaszálója, nem csak jobb lege

lője. Mely példát követni több gazdának nem ártana,
ki oly helyzetű hasztalan térségekkel bir , hogy az
oly hasztalan homokos vagy iszapos térek fákkal be
ültetve, a vidéket is kiesitenék, s a mabolnap beálló
faszükséget is pótolnák.
Valóban többször van al
-

kalma az utazónak elkomolyodni hazánk némely si
vatag részeiben, hol a térek árván, elhagyottan min
den haszon nélkül hevernek ! - Pedig meglehet az
emelkedettebb részein, még a szőlőszet is haszonnal

virulhatna a pénzelhetési alkalomra !

Lapályo

sabb részei pedig, alkalmatos csatornák , fakiültetések

által haszonhajtóbbakká lehetnének a jeleninél? Tehát
az előrelátó és gondos gazda, még ott is pénzforrást

teremthet, hol nem is álmodná az ember. Bizony pe

dig az Ipoly, a Garam és egyéb folyók környékeit is
nem ritkaság haszontalan gizgazzal, bokrokkal be
nőve látni. Hol azután a közösség vétetik okúl — a
nem rendezhetésre ; - mintha bizony a közös

ségben is az egyenlő szorgalom , ipar kifejlésére hajló
jóakarat nem varázsolhatná át az oly közös haszonta
lan téreket is hasznosabbakká, jövedelmezőbbekké ! ?

S eképen a közbitang alatt nyögő előitéletek is
a mutatkozó szép haszon által nem győzetnének -e
le ? Valóban alig lehet rajta kételkedni.

Apénzelhetési alkalomra szintén mily nagy lendü
letët tehet még a kertimívelésben ,
mint fent
érintetett - a szelid és vad sáfrán, spárga, kártifiol, sár
ga, görögdinnye termesztés is — főleg nagy városok kö
zelében ? - Ezekből választhatván ki a gazda helyi,
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és egyéb körülményeihez képest valamelyikét, és az
után azt kellő tanulmányozás mellett erélyesen mivel

vén, bizonyosan a közönséges zöldségeknél, mindezek
jövedelmezőbbek fognak lenni. Mert például : ha a jó

sáfrány mellettiipar annyira kifejlődhet, hogy 1 hold
területen 6-8 fontnyi mennyiség teremhet meg ; ak
kor nagyon szembetünő pénzelhetési alkalom fordul

hat elő, csak 20—30 0. é. ftjával is számitva fontját,
160. 240 ft; mely a reáforditott fáradságot bőven meg
jutalmazhatja. Ezt pedig annyit öntözni mint más zöld
séget; vagy alá annyiszor szántani, vetni, aratni, hor
dani, mint egyéb neműt annyi sok munkával nem kell .

Csak ha már egyszer annak módja, rendje szerint el
van ültetve, tisztán kell azt tartani; s azután a kész
virágot őszkor leszedni, kellőkép megszáritani s eladni.
Ily kiválólagos a spárgatermesztés is. Ez is igen ki
fizeti az egyszer reáforditott kellő jó munkát ; nem
kelletvén az alá sem mindig szántani, vetni sat. csak

jó gondját viselni; a készet ápolgatni és használni.
Mert hiszen épen ingyen és semmi munka nélkül nem
lehet kivánni semmit. A közmonda szerint „nem repül
senkinek a szájába a sült veréb “ –- tenni, fáradni meg .
kisérteni kell minden lehetőséget, hogy azt jutalom ko
ronázhassa !

Ilyen lenne szintén továbbá a jó fajta sárga

dinnye termesztés is, ha annak kellő termesztésimes
tersége jó eltalálható. Ha épen egy évben el nem ta
lálható is, a netalán közbejöhető idő viszontagsága
miatt, azért elriadni a további ápolgatásától nem
kell. Mert a szerencse egyéb termesztésre sem szol
gál mindig, még gabonára sem ; s azért mindjárt félbe
nem szakasztatik , annak is illető miveltetése. Ha pe
nem
dig a szerencse el nem vonja kedvezését
leend hálátlan termesztmény , a dinnye sem ; mert

p. 0. csak 3 -_- 400

öl téren

számitsunk a próba
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szerint csupán 6—700 dinnye fészek után : 150—200
mennyi meg is terem , csak 6 pkrt
véve darabját, bejöhet 150—200 pft azon előirt

dinnye darabot

3-400 O ölnyi térről. Mely öszveg a dinnye körül
tett munkát, és fáradságot, ugy hiszem jóformán
megjutalmazza, még akkor is, ha egy kissé ez árt,

vagy a dinnye számot alantabbra leszállitjuk is. Pe
dig a jó fajta, s szép dinnye is, ki szokta magának
vivni a jó árt, bármely viděkén az országnak . Látni
gyakran ugorkaforma, parasztdinnyéket kapkodni el,
elég drágán a piaczokon ; miért ne lenne a nemesebb
fajta, még a faluvidékeken is kaposabb, az aljas fajtá

júaknál? – Méltók tehát az imént elsorolt kerti czik
šek is, az átalánosabb tenyésztésre , és igy a pénzel
hetési bővebb alkalom nyitásra.
De méltó a méhészet a gyümölcsészet, is,
hol ezekre a vidék kedvező, és némi szorgalom is

reájok forditani el nem mulasztatik. Legközelebbi
évben is ismertem gazdát, ki méhészetéből pár száz
ftot tudott bevenni, mily jó alkalom , ez azután a

többi mellett a pénzelhetésre, ha ily összeg pénz is
jöhet be, nagy költségű beruházás és szántás vetés
nélkül, csupán csak egy kis gondos utánna né
zés után , látható. Igy van agyümölcsészettel is. Nem
mindenkor van ugyan erre is szerencse,

de épen

azért kivántatik több neműnek felpártolása a gazda
ságban : hogy ha egyik nem sikerül, a másik vagy
harmadik sikerülhessen, s igy a tér mindig nyitva le
gyen a pénzelhetésre - s mégis mily sok helyütt,

mind ezeknek gondos ápolgatása is háttérbe szoritta
tik, azért, mivel nem oly fő mivelési ágak, mint p.o.
a gabonaneműek, melyek azért szintén nem ritkán
megcsalják a gazdát.

Hátra lenne még egy figyelemre való tenyész
tési ág és pénzelhetésre szolgáló alkalmi czikk : a
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szederfa, és ezzel kapcsolatban a sely embogár
tenyésztés. Ezeknek érdekeiben ugyan már pár évti

zed óta is erélyes felszólamlások hangoztattak szerte
a hazában hatóságilag is, az átalánosabb felkarolta

tása végett ; de ugy látszik maiglan is, hogy minden

hatás és eredmény nélkül szépen el is hangzának
azok, mert nem igen tapasztalhatjuk a gazdászatnak

ez igenhasznos és ártatlan kezelésű ágát mindenhol,
nemcsak nagyban, de még kicsinyben sem feltűnő jö
vedelmi czikkül használtatni fel. Pedig jó megvizs
alig van jövedelmezőbb.
gálva ez ág fontosságát,

és kevesebb költséggel járóbb gazdasági czikk, mint
a szederfa, és selyembogártenyésztés, ha azok méltó

pártoltatásban részesitetnének . Ugyanis, ki nemlátja
be, hogy mily jótéteménynyel birnak a szederfák , ha

meggondoljuk, hogy azok leveleivel selyembogara
kat táplálhatnak, gyümölcseivel pedig embereknek és
de piaczi
baromfiaknak nyujtanak táplálékot;
czikkül eladásra is szolgálnak, főképen ha nemesitett
fajták azok ; mert pálinkắnak kifőzve nemes italt eszkö
zölnek , akár házi fogyasztásra, akár piaczi eladásra ;

tehát ekép nyujtanak jó pénzelhetési alkalmat is .
De nagy előnynyel birnak a többi gyümölcsfák felett
már azért is ; mert azokat könnyebb szaporitani,
és gyümölcseit megnyerni, mint más gyümölcsfákét;
- a leveleit is a hernyók bántatlanul hagyják ; mi
által igen sok hernyószedési munka nyeretik meg a
többi gyümölcsösök irányában ? Ezenkivül helyet a

szederfa ültetésére, bármily kisszerű gazda könnyen
találhat ; mert udvaron, sőt még a forró trágyahalom
közepében sem vesz ki, ugy mint más fa, — de utczán ,
közlegelőn, temetőkben is - -jobban eltüretnek , mint
egyéb gyümölcsösök, még a pajkoskodó kezek által
is ; mert a sérülések se oly ártalmasak ezeknek ,mint más
gyümölcsfáknak. De a talajban, földben sem igen vá
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logatnak ugy, mint ezeket saját tapasztalatom is iga

zolja. Ezért igen sajnos, hogy nagy gazdaságokban

úgy, mint kisebbekben méltólag nem tenyésztetnek
még eleven szövényúl is a tagositott birtokokon . Saj
nos, hogy ezek kapcsolatában a selyembogarak hasz
nos tenyésztésére is egészen elmellőztetik minden fi

gyelem nélkül! Nem vétetvén kellő tekintetbe, mily
fontos jövedelmező gazdászati ág lenne ez a gazda
ságban, a többi mivelési ágak mellett, ha szakava

tottsággal, érdekeltséggel ápoltatnának . Ha az irán
tai szokott hideg részvét, az abból háramolható nye
reségnek, haszonnak belátása által felcseréltetnék .
Bizonyosan nagy pénzelhetési alkalomnak nyilhatnék
meg csatornája.

Tekintve hozzá azon kedvező

ápolási körülményt is : hogy a selyembogarak élet
pályája különben sem egész éves , s igy a körü

löttök igénylendő foglalkozások sem , hanem csak
nyárszakiak , és mind össze is 6 hetesek : május kö

zepétőljunius végéig. Mely idő alatt 1 lat selyembogár
tojásból,mintegy 15-16 ftot o.é. elő lehet teremteni.*)
De a tartásra való helyiségek sem kerülnek sokba,
mert nyaranta könnyen lehet arra bármely alkalma

tos helyet feltalálni szobákban, folyosókban vagy
más száraz szellős helyen. A bogárkák számára lehet
nádrácsokat alkalmazni.

A kezelési okulást is kezdetben nem lenne nagy

nehézség megszerezni, vagy az illető könyvnek okta
tása, vagy pedig még jobban a kész gyakorlati utmu
tatás után, például : ha helységenként egy vagy két
szakavatott egyén fogadtatnék a helység közköltsé

gén, az jóformán egy-két év alatt szép előmenetelt
tehetne a kellő betanitásban

hová főképen az os

*) Lásd oktatás a selyemtenyésztésben , irta Hofmann Emanuel. Pesten
1834, ifjabb Kilián György könyvárus tulajdona. Ara 10 uj kr.
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kolás gyermekek lennének befogadandók. Ily értel
mes egyének, ha a hazában nem találtatnának, méltó
lenne külországból is néhány egyeseket, vagy szegé

nyebb családokat behozni, s vagy állandóan betele
piteni

vagy csak a selyembogártenyésztési idő

szakban megtartani. Tehát utat, módot találni e rész
nem lenne oly nagy ne
hézséggel járó feladat; csak közakarat , közrészvét

beni e czél elérésére is

uralkodna , mind a szederfák tenyésztésében, mind pe
dig a selyembogarkák ápolgatásában. Erre nézve mi
állhatna ellent, ha az ország s mellékutak az illető
községek határaiban, a sok satnya, girbe - görbe fűzfa
karók helyett mind szederfákkal beültetnének
tartva erre helységenkéntnövendék faiskolákat ? S ha

egy pár évig úti facsősz is állitatnék ki, vagy pedig az
útkaparóra bizatnék a felügyelés, az elrongálások
ellen, kik különben is az utakon foglalatoskodnak min

dig. A közügy, a közvagyonosság iránt buzgó előjá
róság, mily közremunkálást és szép példaadást te

hetne a helységekben, ha mindezeket méltó figye
lembe venni, nem vonakodnának ?

Szép élő pél

dáját olvastuk ugyan e tervnek, a mult évi Vasárn .

Ujságnak 365. lapján Kaposvárról, a hol egy részt
vevőleg e tárgyban fellelkesült bérlő –

minden me

gyei utak mellékeit szederfákkal kiültettetni vállal
kozott, s pedig saját szorgalma által nevelt fákkal.
Miért ne lehetne e szép lelkű példát több megyékben
is követni, s valahára ezzel az annyi hasznot igérő
selyembogár tenyésztését is pártolni ? Mely vállalat
nak felállitása, felszerelése alig igényelnė ezerekre
rugó költségeket, csupán egyszerű jóakaratot. Azért

csudálni lehet, hogy némely nagy gazdaságokban is,
hol már több százakra menő szederfák szépen te

nyésztetnek – még sincs azokkal maiglan semmi
industria, ipar összekötve. Hanem az árva sorsra ha
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gyottan megérett gyümölcsei, ragadozók torkos
sága által, leveleik pedig haszon nélkül a szelek dühe

által enyésztetnek el. – Holott gyümölcseiből annyi
mióta t. i. szép fasorozatokat képez
k
őiuta
mellett ; mennyi akó pálinkára
nek a legel
évek során át,

szolgáltathattak volna anyagot, s ez által pénzelhe
tésre alkalmat ? De leveleik is mennyi hasznot szol
gáltathattak volna, ha egy pár ahoz értő család, bár

külhonból is behozatott volna a selyembogár tenyész
tésére ? alig képzelhető , hogy ezen méltányos gon

doskodás meg nem leendett volna bőven is, főkép
már eddig jutalmazva ! — Ugyan-e részben , a kézi
munkás hiánya adatván ellenvetésül; mintha bizony
ennek tenyésztésén is a kézi munkás hiányában nem
lehetne segiteni ugy, mint a dohánytenyésztés körül
tudtak segiteni az egykori dohánytenyésztő földtu
Kibérelve földjeiket bizonyos ahoz
lajdonosok.
értő családoknak. Miért ne lehetne, okkal, móddal , a
szederfa levelek haszonvételét is kibérelni ?

ha ez

is oly átalános szokássá válna, mint a dohánytermesz

tés volt, hozzá tudva azt, hogy a selyemtenyésztés

ügye, bajanincs annyi munkával, fáradsággal, bizony
talansággal öszvekötve, mint volt a dohánytermesztés
-- a tenyészthetésidejében ; tudva van továbbá, hogy
az nem is igényel annyi beruházásokat - épületek eme
lését, mint a dohánykezelési mivelés. Nagyszerü birka,
sel

marha istállókra roppant kiadásokat tenni, nem veszi
sok gazda oly feltünő feladatnak ,
selyemtenyész
tésre megkivántató szederfa szaporitását - a selyem

bogaraknak néhány héti szállására megkivántató épü
leteket pedig, valami iszonyatos teherrel járó gondnak
tekinti. S ezt mind azért, mert még nem oly divatos s
átalános tenyésztési ág, mint más p. o. birkáé, marháé,

vagy másé. Pedig e mellett a földmivelés, de egyéb ál
lati tenyésztés is alig akadna fenn. Hátha még az is fi
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gyelembe vétetik : hogy se téli takarmány, se nyári
kaszáló nem kell neki, csak a jótévő természettől nyuj
tott szederfalevél. Tehát mindezen előny elég arra : hogy

átalánosabban pártoltassék a selyembogártenyésztés,

Mire csak jó példa, ösztön és utmutatás kivántatik,
legott meg leend nyerve ezen ág is , a jövedelemfor
rásra, a pénzelhetési alkalomra.

Végre még jó pénzelhetési alkalomra szolgál főképen
a kisebbszerű gazdáknak, a baromfitenyésztés

is, mely az évnek bármely szakában piaczi czikket
eszközöl. Eszközöl pedig legolcsóbb nevelés, legkeve
sebb gond mellett a lúdtenyésztés , mely majd leg
hálásabb piaczi czikk a baromfiak között ; mert tollá

val, husával, zsirjával, tojássával szolgáltatja a jöve
delmet. Megérdemlik a többi nemű baromfiak is a te
nyésztést, hol a tér, a helyiség, körülmény azokra ked

vezők. Csak elég mennyiségben és illő gondossággal
vétessenek ápolás alá.

Az ily eltalált gazdálkodási rendszer mellett, az

után alig lesz feltehető : hogy még panaszra is adja
elő magát ok nempénzelhetés miatt. S ha mégis for
dulna elő ilyetén ok, annak nem leend egyéb szárma
zása, mint csupán a gazdaságnak helytelen irányu fel
osztása, s annak értetlen vezetésű felhasználása . Ki

vételt érdemelvén ugyan oly gazdasági állapot, a mely
ben minden reáforditott szorgalom , értelmes, okszerű
rendezés, kezelés mellett is, ha a gazdát sok véletlen
idő és elemifatalitások érik, sujtják, majd
csapások
tönkre jutásra is vezetik a legjobb akaratu igyekezet
*) Az elsorolt szederfa és selyemhernyótenyésztése tárgyában, most leg
közelebb igen üdvös felsőbbi intézkedés tétetett : midőn e f. é. G. L. 6.
azon ki
száma szerint felsőbbileg nagy ötszeg ösztöndijak tüzettek ki ;

vül
ez évben a selyembogarakkal
foglalkozni
kivánok részére valóban
: 1000
lat selyembogártojásnak
ingyen kiosztása
is elrendeltetett
ozen fel's ő b b jótékony intézkedést ohajtandó lenne minden helység
ben köztudomássá tenni, és a népet szorosan arra figyelmeztetni, buzditani.

2
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mellett is ; tehát az ily váratlan esetek miatti szeren

csétlen állapotját, pénztelen helyzetét azután, az ily
gazdának hibájául felróninem lehet; de merő igazság
talanság is lenne. Mert részéről elkövettetett minden,
mi a czélszerű gazdálkodás rendéhez tartozik ; s ha
mégis a sors előmenetelét gátolja , arról azután az
olyan gazda nem tehet.
Azért az ily lehető bajok

megelőzésére nézve is, az a szerény nézetem : hogy
ne várja be senki, a saját kárán való oku

lást, hanem mennyire lehet, törekedjék azt –
t. i. netaláni károsulásokat, gazdaságában biztosita
tások által ideiben megelőzni, Mert ha bár ezek ál

tal teljes kárpótlás nem nyeretik is ; de minden esetre
a biztositott rész, mégis nagyobb nyereményű leend,
az egészen netalán elveszettnél. Vagyis a közmondás

szerint, jobb levén valami mégis mindig a
semmin él. " Azután továbbá : hogy a megeshető
fatalitásokat, csapásokat is annál könnyebben elvisel
hesse a gazda, hogy azok által ismét legott a tönkre
jutás örvényébe nesodortassék ; – hathatós óv, s meg
előző szernek tartom, s találom : a gazdaságban

leendő, mielőbbi vagyonosabbságra való
törekvést. Mert a vagyonosabbat a kevésbé vagyo

nosabbnál nem üti úgy egyszerre még is a csapás
a földre - mint a különben is szegény sorsú és ten
gésű gazdát.
Tehát, mint már fent is említteték,
jó lesz a gazdaságot, legott lábra állítani; vagy

legalább elkezdeni rögtön az abba állítást minden
halogatás nélkül.

-

Mert a gyümölcsfaültetés után

is, annál hamarabb nyerünk gyümölcsöt, hasznot, fá
radalmi jutalmat, örömet, minél hamarabb beültetjük
földjeinkben azt. – Igy áll a dolog a gazdasággal is;

kell azt azonnal, mihelyt kéz alá kerül, – rendezni,
felszerelni, rajta a termesztendőket, tenyészetendőket
okszerűen megállapítani, hogy a jövedelmi forrás a
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pénzelhetési alkalom, minél hamarabb megnyilhasson.
Mert arra költeni , mellette fáradni, adót érte és

egyéb terhet viselni úgy is kelletvén ,

ha a rende

zés elmulasztztik is; tehát mindig, mit ma elvégez

het a gazda, holnapra ne hagyja ; - mert annyival
több kárát vallja.

Magától értetődvén még itt azon

körülmény is : hogy a gazdaságnak ily ajánlott ke
zelését megkezdeni, akkor annál inkább kedvezőbb,
mig adóssággal az megterhelve nincs. Kell tehát, ha
lehet a nélkül megkezdeni a rendezést; ha pedig
nem lehet, akkor a felvett adósságot igyekezni kell,
okszerűen befektetni, hogy a befektetést, a köl
csönt haszonnal visszapótolhassa, kell tehát helyes

combinatióval, pontos előszámítással — a már tapasz
taltak, a mások általpróbáltak nyomán befektetni, t. i.
takarmánytermesztés és marhanevelés, trágyaszaporí

tás alapján. Igy leghamarabb fog czélt érni a kezdő gazda
is, és fogja az eddigi 3. 4. magtermést 10. 15. magra

is emelhetni, és ez által a kölcsönt a jövedelemnek,
mintegy termőmagjává atvarázsolni. - Külön
ben majd késő leend minden törekedés is, ha a felvett
pénz czéltalanúl fog elpazaroltatni, talán a mellékes és

nem az alap felszerelésekre. Vajmi nehéz leend azu

tán kivaczkalódni a gazdának a súlyedésből, ha előre a
kölcsön segítséggel is nem az alapját veti meg a jöve
delemszerzésnek , hanem a mellékes oldalait ?
Ugyanis p.o. mikéntlehetne aratni, ha előbbmag nem
vettetnék a földbe. – ha előbb t. i. nagyszerű paloták

és egyéb fényüzési épületek emeltetéseivel, nem pe
dig az aratni való neművel ,

vagy ezeket előidéző.

igások megszerzésével kezdetnék meg a gazdálkodás
s pedig még idegen vagy talán uzsorás felvett pénz
zel ? bizonyára sehogy .
Hogy pedig a gazdaság felszerelése előjártában
kevesebbmegterhelés nélkültörténhessék meg; (ha t. i.

tehetetlen ön pénzügyi erejéből felszerelni gazdasá
9
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gát) tehát czélszerű és hasznosabb leend egy, vagy
több nélkülözhetlenebb részét vagy kibérelni több
évekre, vagy részekbe felosztva, kiadni részeseknek,
oly kikötések mellett, hogy az előre kitűzendő oksze
rü elrendezés alapján fogják ők is szintén a földmíve
lést intézni, nem pedig saját kényök kedvök szerint
azt rongálni, haszontalanabbá tenni. Ez által a gaz

daság lassankint a kellő gazdálkodási kerékvágásba
is beérve, bejutva némüképen,
idővel, ha kézre újra
visszakerülend, nem leend annyi ok ismét újra kezdeni
a gazdaság abc -jén a rendezést, hanem a gazdálko
-

dást és a földmívelést, csupán csak annak nyomán to

vább folytatni.
Mert a mostani divatos bérrendsze
rű vagy részesszerű gazdálkodás mellett, a birtokot
mindig újra kell rendezni, ha kézre kerül az vissza, —

és az mily hátramaradás lehet azután az előmenetel
benr? kiki tapasztalhatja.
Hozzá e rosz bérrend
szer mellett, a birtok értéke, gazdasági előmenetele
annál alantabb áll mindig nálunk, minél több kézen

és gyakrabban megy keresztül az, miután minden
olybérlő, haszonvevő, csak nyúzza, húzza, de nem ja
fogyasztván, de nem szaporítván a
vítja a földet ;

fölszerelést is, mint alapot a jövedelem előidézésére.
Azért azután az ily kibérlett gazdaságok oly csekélyen
Ezokért legyen a bérlet hosszú
időre, és előre az elrendezés kitüzve, de jobban is meg

jövedelmeznek .
fizetve ;

igy leend az azután gyümölcsözőbb is,

mind a két félre.

Ugyan e tekintetből továbbá, hogy e felszerelés

másképen is könnyíttessék , - nem haszonnélküli szá
mításnak tartom azt is : ha a nagy gazdaságokban lé
tező elterjedt legelő -mezők : pusztaságok kibéreltet
nek idegen marbák részére, legelő használatul; meg
szabva erre darabonként fizetendő egy bizonyos, de
mérsékelt legelődíjt.
Eképen a gazda kész
marhafelszerelés nélkül juthat pénzelhetési alkalomra.
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De lehet részes birkákat is felfogadni,

szintén

-

kiszabva reájok bizonyos díjt, fűpénzt. Néhol ugyan
télen is, hol elegendő öszi csépeltszalma, s mellé takar
mány van szokás telelésre is a juhászoktól felfogadni
birkákat.

Azelőtt ezen telelési gyakorlatot magam

is használván, — fizettek a téli 5-6 hónapi kitartás
ért, darabonként 1 pengőfrt,

de csak többnyire

szalmán való kitelelésért és heverőktől. A mostani

időben már bizony ezen árt megkettőzve is megfize

tik . – Mert vannak juhászok, kiknek birkatartásaik
lévén nyáron, télen ; de felesleg számmal is birván ,

tehát télre kénytelenek rajtok tovább adni s igy bir
káikat kiteleltetni. Látri tehát, mily sok módjai fordúl
hatnak elő a pénzelhetési alkalomnak még akkor is,
ha a gazda nem képes maga a gazdaságát kiván
tató baromszámmal ellátva felszerelni. Meglehet

ezek többek előtt figyelemre sem méltatnak.
Pedig
csekélység

nek
minden bár
tetsző is, a gazdaságban felhasználandó, s vagyo
mint fennérintém ,

nosság javítására fordítandó. – Ezek folytán megle
het némelyek a czirok vagy a kender, lenmag szaporítást
is csekélységnek és megvetendőnek vélik. Pedig nagy
városok közelében, hol egy darab czirok söprő 8-10 új
kr., mennyit behozhatna, ha télen a kis gazda a helyett,
otthon a söp
hogy korcsmákban henyéli el idejét
rőknek kötéséhez látna ? - Vagy p. o. kendermagvat
vetvén kukoricza, vagy külön arra való alkalmatos

földjébe. és azt a többivel kapálná, vagy a külön állót
gépes kapával mívelné, vetve azokat sorba ;

mily

nagy termékenységet idézhetné elő a kendermagnak
és ezzel a pénzelhetési forrásnak is ? nagyon természe

tes; például: két évvel ezelőtt egy gazda 3 sorba vetett
kendermagitczeután, képes volt 7 véka magvat bevenni.
Tehát e csekélyszerű ipar is nem lenne-e méltó
a figyelemre ? - Igy állhat a lenmagra nézve is. — De
még többet mondok , és felötlőbbet : a kukoricza
9*
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fosztás sok gazdaságban csak az utczán, udvaron szerte
hányatik , a szél kedélyének kint haszonvehetetlenül
hagyatik,
mindenütt.

még marhák táplálására sem méltatik
Pedig mily becses czikk az azok előtt

kik azt tudják felhasználni ? T. i. ágyban, szalmazsák
ban

-a bolháknak sem kedvezvén oly tanyájúl, mint a

szalmafélék, és azért városokban kapós czikkekké
váltak , mert egy kilányi nagyságú töltött zsák
ját 20, - mondom : húsz új krért szívesen megve

Pedig hány ily zsák kukoriczahaj szé
pen megszárítva ; kerülhetne ki egy hold kukoricza

szik,

földből ? Bizonyára nem megvetendő mennyiség.
Tehát már e részben is tapasztalható : hogy a ku

koricza termesztése, mily sok hasznot igérő egy jöve
delmi czikk a gazdaságban ! S a kis gazdák ezt
mégis csak mellékes és pótló mívelési ágnak te
kintik ; esak a gabonatermesztésre adván minden
gondjokat folyvást.
Hátra lévén még e sorban egy szerény, de érde
kesnek vélt nézetem a nagy gazdaságokban a pénzel
hetés biztosabb alkalma elnyerésére az, hogy miután

az uradalmak és más nagyobbszerű gazdaságok is gaz
datisztek által kezeltetnek, kormányoztatnak, hogy

tehát ezek is annál nagyobb hűséggel és lelki ismere
tes odaadással lehessenek közvetlen tényezői a jö
vedelem, a pénzelhetési alkalom kiállításának

ezeknek minél nagyobb s magasabb felfokoztatá
sának ; --- tehát szerintem az ezekhez ösztönöző szorga

lom ébresztésre : a procentuationalis rendszer

lenne egy mellőzhetlen tényező a gazdaságokban.
Van ugyan itt- ott a rendszerezett gazdaságokban
procentua tió ;
de sok van még oly gazdaság,
mely azt idegenkedik felállítani még mostanság is. Ide
-

gen lévén attól azon nézetből talán ; – hogy az által
a jövedelem még kevesebb leend az előbbinél, mert

bizonyos részét a bevételnek - természetesen a
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sáfárkodó tisztnek kell engedni át, mely némely föl
Pedig
desur előtt, nagy csonkitásnak tetszik fel.

szerintem , a mely tiszt például: 10--20 pfrt száz
toli hasznot képes a gazdaságban előállítani,

s ab

ból legalább egy -két száztóli jutalumra méltattatik a
földesur által, valóban az alig lehet jövedelem csonkí
tásnak nevezhető, vagy talánmég pazarlásnak is.
A jó rendszerü procentuati o levén csak az illő évi
fizetésen kivül a tisztre nézve a legnagyobb szorgalom

kifejtésére szolgáló ösztön, mert jövendője bizto
teljes kedvderültség
sításának alapját tevén az,
ébred keblében azután fel folytonosan, és nyugodtság
ga , a gazdaság előmenetelét mozdítani elő . De a pro
centuatiót is úgy látnám czélravezetőbbnek, ha az
abban való részesítés kulcsát ne egészen, vagy min

dig is a tiszti rang, hanem a tiszti szorgalom kitün
tetése képezné vagy tenné meg, ha az vétetnék illő
méltánylatba. Hogy eképen a tiszt szorgalma kifej
tésének fokozata szerint, legalább néha rendkivüli

leg jutalmaztatnék meg. Mert ha a magát ki
tüntetni törekvő gazdatiszt a másik talán közö

nyös s egykedvüséggel, vagy meglehet még értetlen
séggel is gazdálkodni szokott tiszttársával fog egyi
ránt a procentuatio jótéteményébe mindig részesülni;

akkor ily procentuationalis rendszer, nem fog igen
szembetűnő jövedelmi fokozatra kiváló ösztönül szol

gálni. Sőt meglehet, hogy inkább lehangoltságot, el
kedvetlenítést fog okozni,még a magát minden tekin
tetben kitüntetni vágyó gazdában is. Az ily eset azután
a földtulajdonosnak sem szokott nagy hasznára válni.

Azért tehát a jó alkalmazott procentuationalis rendszert
találom

egyik óvszernek arra : hogy a földes

uraságoknak is ne legyen okuk, oly gyakran a gaz
datisztség számát megkisebbíteni, a netalán előfor
dúlni szokott nem jövedelmezés és sok kiadás miatt,

mely panaszok az elenyészett robot és dézsma, tar
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tozások óta néha néha előfordúlgatnak. Ily panaszos

körülmények megorvoslására, azután,a kibérlések
a gazdaságok haszonbérbe adásai jönnek sorba
alkalmazásba . Pedig erős hitem , hogy szakavatott ta

pintatsággal vezethetőgazdaságban, minden jóravaló
értelmes gazdatiszt képes lehet évi fizetését, procen
tuationalis honorariumát többszörösen is kigazdál
kodni, ha t. i. hivatását kellő szorgalommal, hűséggel,
s földes-úra érdekében fogja egészen betölteni. A ki
pedig a jó fizetés, és minden gazdasági jó ellátás mel

ſett is azt nem képes betölteni, annak kár gazdatiszt
nek lenyi , s ezen nézet pedig nem más, mint valóban tisz

ta igazság. Tehát az ilyetén procentuationalis jutal
mazás mellett alig fogna azután valami panaszra ok
állni elő , hogy t. i. a nem jövedelmezés a sok ki

adás végett, legott a jószágok kibéreltessenek, s igy

hogy azokban minden, netalán már meglevő jó gaz
dasági felszerelés, beruházás is felforgattassanak, poto
mul elvesztegettessenek a jószágoknak is gyakran nem
kis kárukra .

De hogy ismét az imént értett procentuctionalis

rendszer, biztosabb czélt, s eredményt érjen, és a tiszt
is értelmessége, szorgalma kifejtésével erre segédke
zet nyujthasson , - tehát viszont mindenelőtt -a

földesuraság részéről is ott, hol még nincs, nyújtandó
a kellő gazdasági felszerelés, a szükséges beruházás.
Mert tudnivaló, hogy eszköz nélkül semmi, de efféle
czél sem érhető el a tisztnek bármely szakavatottsága
és jóakarata mellett is. Ez lévén tehát hozzá még

a ,, Conditio sine qua non “ : -- minden gazdasági vi
rágozhatásnak, minden jövedelmi előmutathatásnak.
Végre nem mellőzhetem el a kisebb rendü birtoko

sokra nézve különösen megjegyeznimég azt is, hogymi
útán a több neműsoldalú mívelési ágak termesztésére
őkannyira ki nem terjeszkedhetnek ,mint a nagyobbsze
rű birtokosok ; tehát a kelendőbbeket , kaposabbakat
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szükségesebbeket, biztosabb számítású jövedelmet igé
röket házi körülményeikel megférhetőbbeket válasz
szák ki termelésre, úgy mint tenyésztésre, lévén elég

különben is, mibe válogathatni. Tudniillik főleg gabo
na, kapás és takarmányneműeket. Ezek mellett ismét
a marhanevelést, hol szükebb vagy épen nincs ele

gendő legelő, istállózás által, hol pedig a legelő bőség
ben van , a birkatenyésztést karolják fel annyira ,meny
nyire a gazdaság köre, helyzete megengedi. E gaz
dálkodási mód bizonyosan fog mindig pénzelhetési
alkalmat nyújtani, ha helyes arányban és okszerűen
fog az vezettetni. – Ezek mellett azután, a fennt érin
tett szederfa és selyembogár, valamint a gyümölcsfa
tenyésztést is felfogni ne mulasszák el,
szetet is,

úgy améhe

- mert ezek még mind oly gazdászati czik

kek, melyeket bár mely kis gazda is – minden nagy
felszerelési költség nélkül haszonnal tenyészthet, és ál
talok a pénzelhetési alkalomra juthat még gabonater
Főképen ha még azokra a vidék
Ösmerek egy hely
fekvése, helyzete is kedvező.
mesztés mellett is.

séget Bars megyében , hol a zsellérgazdák , csupa szük
térű udvaraikon, s igen kis körű kertecskéikben a gyü
mölcsfaápolást oly feltűnő jövedelmi ágra vitték fel,

hogy évenkint több százakat is képesek bevenni gyü
mölcseikből, mert még messzetávúlságról is őszkor meg .
kerestetnek a vevők által.

De ez eset nálunk csak a

ritkaságok közé tartozó példa még.

-

S ezen szor

galmat lehetne a szederfa és selyembogár körül is ki
fejteni, csak a dacz és közönyösség ne uralkodna nálunk
már egyszer! A kertekből is mily szép hasznot vehet

ne be a kis gázdz is, ha azt okszerűen felhasználná,
és a felhasználtakban egymásét bántatlan úl hagy
nák. – De az a sajnos tapasztalat , hogy egyik vagy
másik , ha némű kedvet vagy hajlamot érez 'magában
a kert hasznos mivelése iránt, tehát midőn annak leg
jobb gyümölcsét, hasznát remélné vehetni , élvezhetni,
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más idegen s illetéktelen előzi őt meg, — s ellopja ve
rejtéke eredményét.

Példáúl a dinnyét vagy káposz

tát, de gyümölcsöt is alig hagyják meg az orzó kezek .

Azért erre nézve a jó sáfrány vagy spárgatenyésztés
előnyösebb lenne oly nem biztos helyeken, hol a ker
tek nem vizenyősek. Valóban nem megvetendő haszon

járulna mindezekből is. De pedig mennyi kerteket le
het látni faluhelyeken elhagyatva ---csalánnal, bőrök
kel , lapukkal benőve minden mívelés nélkül hever

tetni ? holott helyes mívelés mellett szép hasznot hoz
hatnának azok is be a gazdának.

Kis birtokosnak pénzelhetési alkalomúl szolgál
hat még továbbá a baromfitenyésztés is . Ezt úgy hi
szem alig szükséges fel is említeni,
mert minden

falusi gazdasszony nagyobb, kisebb gonddal azt már
tenyészti. Mind az elősoroltakból tehát választva,hasz
nos gazdasági könyvek olvasgatása mellett -- a ter

mesztési, tenyésztési mesterfogásokat tanulmányozva
a kisgazda is úgy, mint a nagygazda nyerhet sok
alkalmat a pénzelhetésre .
De

nagy segítségül fog lenni a pénzelhetésre még
az is, ha kis gazdasága mellett egyéb mesterséget,
vagy művészetet is kitanúlni nem fogja szégyennek
vagy haszontalanságnak tartani,

mint többnyire ed

dig tartatott.

De mindezek után a pénzelhetés alkalma meg.
szerzésére átalában szükséges még a takarékos
ság is a pénz felhasználásban. Mert a takarékosság
által is szaporodik a jövedelem , s kevesbedik a
ki a dás , ha t. i. olyakra adatik ki a pénz, mik nem
nélkülözhetők, és általok közvetlen , vagy közvetve
némi haszon is várható . Például : mit a gazda meg

szerezhet, és czélra is használhat 40 ftért, azt, talán

fényüzés, vagy hir -dicsvágyból
80 s több fton ne
vegye meg. Vagy ha egy jó használható gazdasági
eszközt meg vehet : 6-8 ftért, miért fizetné azt, ta
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lán mivel czifrább

20-40 s több ftjával? Úgy

más neműek élvezésében, használásában is legyen
meg a kellő határ a pénzkiadásban. Minden gazda,
rangja, sorsa, életmódjához tartva magát. A takarét
lansági, fényűzési élvezet épen nem teremt senkit,

semmibe nagyobb rangúvá, sem tiszteltebbé, sem pe
dig boldogabbá. Azért tehát a mezei gazdaságnak
váltóirendezése, felszerelése is legyen mennyire le
főkép a
hető, egyszerű, költséges czifraság nélkül
kis gazdáknál ; de azért szilárd és tartós alapú.

Miután pedig a gazda hiába fárad, hiába termel és
hiába tenyészt bármit, s bár mennyit is - ha azok ela
dására ; pénzé tehetésére kedvező piaczok és vásárok
nem nyilnak fel előtte ;

hogy t. i .azok által az üzér

kedési tapintatnak gyakorlásába is kellő jártasságot
szerehetne.Ugyan azért ezeknek elérésére jónak és czél

szerűnek vélném : ha az ország több, főbb vidékeinek
központjain, vagy piacz- és vásárhelyein állandó a dá s
vevési tudakozódó intézetek keletkezhetné

nek. — Azokban az eladó úgy, mint a vevő egyiránt
jöhetné nyomába azon kellő tudomásnak, t. i. mimeny

nyi, hogy miáron s módon lehetne eladni, vagy ve
hetni mintegy közlönyül,alkalmúl szolgálhatna,ez az
üzérkedési élénkebb való megismertetésre, azokkal való
közlekedhetésre. *) Ennek ismét erkölcsi könnyítésére

szolgálhatna még egy csupa kereskedelmiirányú szaki
Hétik özlöny is, érintve benne időnkint a bel- s
külföldi függő és nem fiiggő kész terményeknek, va.
lamint mástenyésztményeknek állapotait, kelendősé.
Ez által a piaczok és vásárok nagy lendületet
gét.

* )Lám e f. é. G. L. 15. számában olvastuk Kis- Å zsiából : hogy ott a
török népnél miként el van hanyagolva a gazdászat. Nem lenne.
czélszerüvalami utat törni, hogy az otthiányzó terményeinket odaszál
líthatnánk kereskedési czikkül ? Tartván ott lerakóhelyet, sat.
Persze vállalkozó, s pedig merész kellene erre is.

138

nyernének a felélénkülésben, az egymással való gyor
sabb közlekedésben , érintkezésben, a piaczi árkelet meg
Ez által az eladó s vevő egyiránt

határozásban.

jutna a piaczi körülmények figyelembe vételére még
belföldön is. Ha pedig az intézet pénzügyi tekintet

ben is megerősödhetnék , nem kétlem , hogy a szorúlt
mezei gazdáknak gabonáira pénzelőlegezéssel is bizo
nyos szabályú feltételek mellett,
ne szolgálna és
kész segítségül ne lenne. — Lenne tehát e kérdéses

intézet egy közvetitő organum, közlöny az
annyira szükségeltető eladási s vevési ügy elő
mozdításában.

Ugy hiszem ez intézetek létre
jötte által sok gazda lenne megmentve azon nyo

masztó kényszertől is: hogy gabonáját többször mint
becsén alól is elvesztegesse, csak hogy pénzt

nem

látni lehessen szerencséje. Továbbá az imigyen átalá

nos elterjedésre jutott kérdéses intézet általmég
azt is elérhetőnek vélném : hogy a gazda produc
tum ait, t. i. eladó szereit egy összetartó akaraton
mindenütt az országban, csak bizonyos százalékos,
mint pél
nyereményű kilátás mellett adhatná el;
dáúl: más iparos, vagy kereskedő szokta csak ily meg
határozott százalékos nyeremény és haszon mellett por
tékáit , készítményeit eladni. – Ezen gazdai üzérke
désű és egyhangú forgalmi tapintatot pedig nagyon
érdekében állana a gazdaközönségnek elősegíteni,
mert épen ennek nem alkalmazása idézi elő sok gazda

bukását , vagy legalább ahoz való közeledését , midőn

t. i. becsen alól kényszerül úgy eladni eladósze
reit, hogy az eladásból még a reáfordított költsége
sem jöhet vissza,annál kevésbbé még valami tiszta ha
szon .

Lássunk ezekután gyakorlati példát is több
közbenjövő magyarázatokkal felvilágosítva egy 50
holdas birtokban, a hol nincs semmi rét, s amely
Valjon
talán most alig 2—300 frtot hozhat be.

139

mit hozbatna be körülbelül értelmes kezelésű szorga

lom mellett, ha p. o. Hatos váltó mellett kezeltetnék .

1. 8 hold (1200
ölével) ugar felébe lehetne
pénzrefordítás végett ültetni jakabfajta krumplit, vagy
lehetne vetni borsót, babot, vagy gomborkát, sárga
repczét*) vagy ősziárpát már előreőszkor. Másik felébe

pedig lehet zöldtakarmányt vetni s mellette legalább
eladásra egy pár szép marhát nevelni. Tehát itt a krum

plit vévén felugarihasználatra, mely alá a földet meg
trágyázni és beszántani még őszkor kellene ; a takar

mány alá pedig télen megtrágyáztatni; igy lenne csak
várható jobb termés mind az egyikből, mind a másik
ból. **)

2. 8 holdba vetendő őszi jó fajta tiszta búza, &
ha telik, a krumpli és takarmány után legalább féltra
gya adandó, s a maga idejébenmindig jó megmunká
landó, vagy pedig ha lehet télen a kész vetés felül
.

olajsonkoly ésmásjótrágyaporkeverékkel trágyázan
dó. Vegyiik itt is például a belga gazdát, aznem néz
mértéket trágyázásban, hanem mig kell és telik, min
dig trágyázza földjét. Vetéseit pedig öntözgeti hordó

ból erősés többféle illatú trágyalével. Tehát ha mi is
úgy tehetnők, annál biztosabban nézhetnénk az ara
tásra.
Azután, ha kikerülhető, nem kell fris szán

tásba vetni, s ha van 5-7 kapás, vagy magtakaró eke,
azokkal kell a felvetett magvat leszántani, és újra ke

resztbe bevasalni, betöviselni. Igy egyarántabb fog a
mag aföldben eloszolni; de fogez általatermés megdőlése

is némüleg megelőztetni ; de fog kevesebb mag is fent
Úgy tetszik a gomborka faj ritkábban csalja meg a gazdát, mint más
tavaszrepcze, mert , az utóbbival magam is egy párszor megcsa
lódtam.

**) Például lássuk a belgagazdának a krumpli mívelés körüli szor
galmát, t. i. midőn krumplija virágzik, megkapálja, trágyalével meg
öntözi, furva
bottal lyukat a burgonya tövéhez, hogy az kony .
nyebben oda leszivároghasson .
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maradni a pusztító égi madarak számára; de fog

végre a vetés gyökere is szilárdabban megerősödni a
jól elkevert földben, mi által a télmostohaságának sem
leend az oly vetés annyira kitéve. Jó lesz még tovább
tél végén, ha hantos lenne a vetés, még meg is töviselni

vagy vasalni, midőn a vetés földje már porhanyós lesz.

Bizonyára mind ezen eljárásnak a gazda nem fogja
kárát vallani. Aratás után pedig, legalább 3 holdat a
tarlóból törjön fel és vesse be kölessel, vagy pohán.
kával, vagy tarlórépával. A többi 5 hold maradván mar

halegelőnek, legalább a fejősök számára. Azért tavasz
kor ezeket se ártana előre vad vagy hol van, szelíd

muharmaggal bevetni, csak az őszire szórni, s betövi .
Aratás után a sürgős munka időben minden
új felszántás nélkül, készen találtatnék a jó kaszáló
vagy legelő.

selni.

3. À 8 holdba jöhet ka pás : kukoricza vagy

krumpli, vagy burgundia ,vagy a melyik a gazda be
látása szerint jobban megfelel a pénzelhetés alkalmá
nak és gazdasága gyarapodásának. Itt vegyünk kuko
riczatermesztést babbal, tökkel keverve. Az üres fol

tokat pedig feltöltés után tarlorépával bevetui. Vetvén
pedig ekebarázdába, hogy a kéznapszámos megkémé
lése tekintetéből ekekapával, töltögetővel lehessen azt

a maga idejében gyorsan megmívelni. A midőn pedig
a kukoricza 4-5“ magasrafelemelkedik, és közte a

gazok tömege kiviláglik, meg kell azonnal vasalni, s
pedig oly időben, midőn a föld nem kemény, hanem
porhanyós. Ha igy eltaláltatik a megboronálás, elfog
találtatni a további munkáltatás könnyebbsége is.

Ha ellenben a jó boronálás elmellőztetik, s a gaz is
erőt vesz, akkor könnyen sárgúlást kap a kukoricza,
miszerint azután nehéz leend a jó termést igérő erő
teljes zöld szint a kukoriczalevelekben előidézni.
4. 8 holdba tavaszi árpát vetve, luczerna, es

parzet, (balta czím ) és reigras fűmagkeverékkel.

-
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5. 8 hold kaszáló, kétszer, háromszor; à mi
lyen t. i. az időjárás és a föld.
6. 8 hold ismét kaszáló

la t. i. méltó azt

arra meghagyni, vagy ha marhanevelés a gabonater
mesztés elé tétetik . Akkor a következő ugarévre is,

még egyszer megkaszálható. Különben pedig öszi
buza vagy repcze jöhet a feltört és jól elkészített zöld
ugarföldbe.
7. Pedig a felmaradt 2 hold jó erősen megtrá

gyázva, kiművelve, szinte luczernakeverékkel bevet

hető akkép, hogy a luczerna legyen a fő, a keverék
között, mely nyári zöld kaszálásul szolgálhat .
8. Ezeken kivül a szérős kertet is jó lesz bevetni
őszi rozsal ; tavaszkor jó kaszáló segitséget fog nyúj
tani.

Ezen elsorolt rendezés , mivelés után lássuk is

mét, mire lehetne emelni a jövedelmet, az alkalmat a
pénzelhetésre ?

1 -ső vetőbe az ugarban lévő 4 holdnyi Jakab
krumpli termény után, bejöhet könnyen saját pró
bám szerint is holdankint

100 s töhb zsák krum

pli kiadva azonkivül a 10-ik részt – összesen 400
zsákért bejöhet főkép takaritás idejében
400 frt.
Jeg y zés. Ezen számításon nincs mit
felakadni, ha szép és nagy lesz a krumpli,
főkép város közelében .

Lám az Angol

scoth gazda az adatok nyomán Londonban
36000 frtot volt képes krumpliból bevenni ,

bár ugyan oly városban, hol a lakosság
2 %, millió körül forog

épen nem csuda,

ha annyit bevett krumplijából. -- Eszerint
aránylag miért ne vehetne be a magyar gaze
da is, legalább 400 frtot ?

Az ugar másik. 4 hold felében pedig
400 frt.
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számítható jó négy szekér takarmányt
marhák táplálására rován fel.

400 frt.
a

2-ik vetőben őszi buza vetés után 8

holdban, számitva holdankint 10 köblöt (20
0. m.) tisztán, lehet 80 köböl – 6 frtjával
480 frt.

Összesen

Jegyzés. Ennyire felvinni a termést
nem lehetetlenség, - mert a külhoni gazda
magasabbra is viszi. Lám már Hazánknak

jelesebb gazdái közül Kenessey ur is –
„Mikép gazdálkodjunk" könyvében

állítja: hogy burgondia után 1 hoidon 40
kereszt buzát 13 (kévéset) tudott előállítani;
mely is körülbelől 1 %, vékájával véve ke
lehet 15 köböl. Vagy mint a
resztjét
mult 1858 -ki F. G. 5. számában közlött sop
roni lelkész úrnak csak 20 hold szántóföld

jén - holdankint egyre másra termett ga

bonája 12 %, köböl. Tehát az értelem , szor

galom általnagyon lehet emelni a föld ter
mését ;

de bizony úgy nem, mint mi több

nyire szoktunk bánni a földdel, — t. i. fukar

trágyázás, és közönyösen vett gazdálkodási
rendszerünk mellett.

Az őszi tarlóban továbbá, 3 holdban ve

tett takarmánynemű, legalább 3 szekérre
való – a marhák táplálására rovatva , pénz
számításba nem vétetik .

3-ik. vetőben , a kapásból 8 holdban,
teremhet holdankint 12 köböl kukoricza

a mint terem is jó elkészített földben, és kellő
munkáltatás mellett. Tehát öszvesen 96 kö

bölért 3—4 frtjával o. é. lesz (de nem újkor,
384 frt.
hanem később adva el)
1264 frt.

1

143

általvitel

1264 frt.

Ezenkivül bab is teremhet legalább 2
köböl 6 ftal összesen
Teremhet tök is 10–15 s több szekér

12 frt.

rel a marhatáplálására hagyva, valamint
a netalán üres helyeken terembető tarlóré
pát is.
4-ik vetőben . 8 hold árpavetés után,
szintén jó munkált földben teremhet holdan
kint 10 köböl — mert a múlt nyáron is lát
tam oly árpatermést, mely 14 köbölt adott
-

holdankint, s pedig ugarban luczerna feltö
résben

tehát számítva 80 köblöt 3-4 o.

320 frt.
é. frtjával — bejöhet összesen
5-ik vetőben 8 hold kaszálónál lega
lább jó 16 szekér takarmányt véve
mely
szintén a marhák tápláltatására hagyatva —
pénzszámításba nem jön.
6 -ik vetőben ismét őszi vagy kaszáló ;
.

.

de itt kaszálónak véve fel – 2 kaszálásra

ismét 16 szekér takarmányt a marha táp
láltatására, mely még a jövő ugar fordúlóra
is egyszer megkaszálható lehet.
A hetedik ponti 2 hold különös luczcr

násról is lehet 3 kaszálásra, jó 5 szekér ta
karmányt számítani a marhák táplálására.
Ezek szerint a takarmányra nézve le
a
het 44 szekér szénaértékü takarmány,

mihez fog járulni a tavaszi szalma, pelyva,
törek, a 8 holdról való kukoricza sűrűség

nek ritkítása, fattyú hajtása, fog járulni a
kukoricza szár, s fosztás. Tök , tarlórépa, a

széröskerti takarmány, mely mind oksze
rűen, szecskázásmellett felhasználva. — val
1596 frt.
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1596 frt.

jon 4 jó igás 16, 4-6 tehén, melyek igara
szoktatva , hébe hóba felváltva, trágya és

egyéb hordatásra kéméletesen igás pótlékúlis
felhasználtatva nem leendnek e könnyen
kitarthatók ? Továbbá egy pár üsző, vagy
egy pár csikó nem lesz e szintén pénzelhetésre
nevelhető ? de lehet a tehenektől is 2-4 szép
borjú eladható . - csak a fejős sajtár, mint
mondani szokás, korán a borjú fejéhez ne

iittessen, hanem kedvére szopni hagyasson,
hogy pármázsára, mint az angolgazda szokta
nevelni, felneveltethessék . – Akkor 4 bor
júért ismét számolhat a gazda eladva 20
120 frt.
30 o. é. frtjával darabját; összesen
2 darabot pcdig fölnevelésre hagyva.

De tehenekből, vagy úszőkből is lehet
számítani egy párt eladásra például 80 o. é.
frtjával; összesen

160 frt.

Hát atejhasznot nem lehet e pénzrefor
dítani, vajba, vagy turoba, sajtba hogy ne
kellene külhoni sajttal élnünk, hanem saját
magunkéval ? megtanulva ánnak sajátságos
készítési módját.
Azért kellene úgy intéz
kedni , hogy 2 tehénnek haszna fenntar

tatnék a gazda saját házi konyha szükségére.
a többi tehén tejhaszna pedig fordítatnék
pénzelhətésre.
Mellette a savóval, aludt
tejjel, keverve hozzá kevés darát,
gyenge
lehetne még egy
gazt, mint pupanczot,

pár súdődisznót is feljavítani, és aratás ide

jében, midőn legkapósabb, eladni - például
a kettőt

Melyek szerint bejöhetne öszvesen

24 frt.
1900 frt.
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De ezen összeget lehet még méhészet, gyü

mölcsészet s selyemtenyésztés iparaival is növelni;
de lehet kertészeti ágból, baromtenyésztésből, vala

mint egyéb gazdasági czikkek üzérkedéseiből, vagy
a szaporodott jövedelemnek üzleti forgalomba téte
léből is jóformán növelni ; mert ezek mind nem szo
ritják azért a földmivelést háttérbe. '
Már most mellőzve a sok aprólékos papirosi
calculusnak vesződségét , rövidség okáért ve
gyük az egykori megyei rendszerű számitás szerint,
a fentebbi összegnek felét 950 frtot a kezelés s
egyéb , gazdaságot rendesen terhelő költségre ; azért

a másik fele 950 ft. o. é. még is megmarad jöve

delemül. Pedig hol van 50 holdas gazdaság, mely
körül belül ennyi jövedelmet lenne képes előszámi
tani, vagy annyi takarmányt előállitani , az eddigi
- főkép hármas vetőjű
lett ? *)

kezelési rendszer mel

De meg kell jegyezni még, hogy a gazdaság, a
szorgalom, ipar és kellő felszerelés, beruházás mel
lett mindig nyujt alkalmat többet is bevehetni. Val

jon a „Mikép gazdálkodjunk" czimüKenessey
féle könyvben **) nem olvastunk - e egy 40 holdas
angol gazdáról azon majd hihetetlen jövedelmű gaz

dálkodást, miszerint ő az irt 40 holdas birtok után
8000 pftot tudott bevenni!? Igaz, nagy ipar, nagy
beruházási áldozat, és kedvező angolhoni piacz mel
lett történhetett az meg ,

ha megtörtént ? Azért te

hát mi is, ha 8000 pftot nem , legalább 800 pftot tö
* ) Ime a fentebbemlitett sopronyi lelkész ur is 44 holdas gaz
daságából, az irt F. G. 5. száma szerint 2020 pftot tudott bevenni. T.
i. trágyázván jól földjét, holdanként 28 szekerével minden 3 -ik év

ben. Termesztvén bő takarmányt , s táplálván jó marháit, tartván :
4 ökröt, 2 lovat, 9 tehenet, 70 juhot.Vévén sovány marhát s kijavitva,
jó áron s nyereséggel adván el.
**) Lásd 1857. Heckenastnál Pesten.
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rekedjünk annyi földből bevenni. Ugyanis : mivel
vén ugy a földet, hogy 3, 4, mag helyett 10 , 15-öt
arathassunk. Nevelvén állatjainkat ugy, hogy darab

jáért 20 , 30 frt helyet 100, 160 pftot kaphassunk.
Tápláljuk fejőseinket ugy, hogy 6 itcze tej helyett,
16 , 20 itczét fejhessünk. Neveljük lovainkat ugy,
hogy 30 , 40 forint helyett , darabjáért 100 , 200

pftot vehessünk be. *) Fogunk bizonyára majd mi is
közeledni jobban a nagyobb jövedelmi alkalom meg
nyeréséhez.

A nagy birtoku gazdaságok pedig aránylag
még többet lehetnek képesek előállitani és pénzel
hetési alkalmat eszközölni, főkép oly birtokosok ke
zeiben, kik csak azokba bele öröklöttek , vagy mint

haszonvételül rangjuk által nyerték , s igy azoknak
megvételére kész pénzt kiadniok nem kellett , csu

pán csak a netaláni hiányzó beruházásra , felszere
lésre. Olyak valóban még könnyebben juthatnak a
pénzelhetés alkalmához à t. i. előttök kedvezően
megnyiló több rendű mivelesi és tenyésztési ágak
kiállithatása miatt.

Ennyit a pénzelhetés gyakorlati példájá
nak is vázlatos kimutatására : irányul

a kisebb

rendű gazdákra , a nagyobbakra nézve pedig majd a
váltói értekezésnél fog előfordulni szintén rövid

gyakorlati példa .
Ezen leírt utmutatások szerint vélem tehát
mind a nagy ,

mind a kis gazdákra nézve elérhetni

azon kedvező pontot : „ hogy bár mikor felnyilhat
nék előttök az alkalom a pénzelhetésre .“
* ) Volt példa erre nézve néhány évvel ezelőtt Barsmegyei

Aghó helységében, hol egy középszerű gazda is tudott egy pár oly
csikót nevelni, melyért 4 éves korában a győri vásárban 400 pftot
kapott. Tehátezek mind az előbbiekkel együtt, szolgálhatnak ösztön
például.

XIII.

A váltógazdálkodásról körülményesen, többféle bel- 8 külföldi
váltópéldányokkal felvilágositva.

A mai időben a váltó gazdaságról szólni, arról

még inkább tüzetesen értekezni, majdnem felesleges
nek látszana,

ha annyi nyilt alkalom nem tárulna
fel a mezőgazdászatnak mindennapias körében ta
pasztalni azt, hogy eme beállott évtizednek váltsá
gos mezei életű helyzetében is - a váltó minden

hol, t. i. nagyobb és kisebb gazdaságokban egyiránt,
még mostanság sem igen otthonos. Sőt mint

észre venni, annak tisztább felfogásában , helyesebb
alkalmazásában jártasabb lenni a gazda eddig is aka
ratos. – Igazolja ez állitást a tapasztalás , azon na

ponta még jelenben is egyre növekedő nagy idegen
kedés és bizalmatlanság , melyet a váltó iránt a
gazdák annyira mutatni meg nem szűnnek ; daczára
mind azon sok és jelentékeny, érdekes irodalmi tö
rekvéseknek, buzdításoknak,melyek az utóbbi idők
ben a mezőgazdászatnak virágzóbb fejlesztesére, hat
hatósabb előmozditására annyi számos jelességű és
tanúságú értekezésekben, érdekesnél érdekesebb né

zetekben, kézzelfogható, világos váltói példányokban,
úgy többféle könyvekben, naptárakban, folyóiratok
ban márhalmozva is jutottaknapvilágra, az olvasni
gazda -közönségnek szabad tetszésű
és okúlni vágyó
ra
használatá

.
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Tehát bár

mint előre bocsátám , -- elég buz

ditó értekezések , javallatok , édesgető tanácsok is

hangzának el a váltói modoru gazdálkodás felett ;
azért ezen tekintet miatt is nem kések én is tol

lamat nyugvón hagyni, és a váltó felett uralkodó
nagy közönyösséget keresztbe vetett kezekkel ha
son részvétlenséggel figyelmetlenül elnézni,
ha

nem gyenge erőmmel, kitelhető tehetségemmel igye
kezendek én is , hogy az elhült gazdaközönségnek
nagy részben mutatkozó részvétét , némüleg felme
Tengessem , azt a váltó irányában hajlékonyabbá,
az általánosabb pártoltatásra is vonzóbbá ha t.i.

lehető ! - bíívöljem ; mert nézetem szerint, bár
mily kisszerű, deösztönzésre szolgáló példa a dás,
jelmutatás is , - nem válandhat a mezei köz

ügynek ártalmára soha, – bár a z honnan, bár kitől
s bár mily szinezetű magyarázatokban jusson is nap
fényre a közgazdászatnak hasznosabb lendületére.
Lám ! – például: a trágyáról, takarmány
ról , de még az egyszerűbb mezei munkáról , t. i. a
szántásról is azelőtt , mennyiféle s majd unal

mig tartó nézeteket lehete gazdászati könyvekben
s több folyóiratokban olvasni – mindazértmég je
lenleg is, napról napra nem telvék -e a gazdászati

folyóiratok , az ujonnan született könyvek az azok
feletti ujabb értekezésekkel ? Valjon szűnik-e ,
- az illető irodalom most is folyvást
azok felett bővebb s tartalomdúsabb fejtegetéseket
mondom

a gazdaközönség elé bocsátani ? Épen nem ! miért
lenne tehát a váltóról felesleg , vagy épen szük
ségtelen s érdektelen uj s frisebb eszméket deriteni
úgyis egy oly csinnya és
fel ? - a mely váltó
mesterfogása a mezei foglalkozásnak , mely majd
kiapadhatatlan forrásu értekezésekre szolgáltat al

kalmat és nyit vitatért. – Miután az , a gyakorlat

3
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mezején helyesen alkalmazva , a gazdaságnak előme
netelét , gyarapodását mindig jobban , mint hátra
maradását szokta előmozditani.

Vegyük tehát a váltót értekezésünknek fő

tárgyává, mellőzvé a zt a szó szoros értelmében ma

gyarázni. Csak mint annak gyakorlati jelentőségét
kivánván a kevésbbé avatottak előtt fejtegetés alá
venni . -

S ugy hiszem , e gyakorlati értelmezésre
nézve nem csekély világosságot fog szolgáltatni a
gazdának az egyszerii belső kertiga z das ág
mivelése .

-

Mert ebben nem megvetendő példát

láthatni, ha figyelemmel fog kisértetni , miként a
kertigazdaságnak helyes kezelési alapja csak
ugyan a váltó ;
e nélkül ugyan ott , a helynek,
térnek korlátoltabbsága miatt
alig lenne lehető
hasznos kertigazdaságot vezetni ; alig lenne lehető
a kerti szűkebb körü téren, néha több százakra rugó

jövedelmet, hasznot előállitani, a mint állitatik is ; ha
a z t. i . váltóilag nem miveltetne , ha annak minden

talpalatnyi földrésze, folytonosan és felváltva be
vetve, beplántálva nem használtatna. Ha p. 0. 1/3 ré
sze annak haszonvehetetlenül heverne ugy , mint a
bizony a kertész
gazda a jóval magasabb kerti földbért – a külső

külgazdaságba szokott heverni,

gazdaságénál alig lenne képes, minden fárasztó ve
rejtéke mellett is kisajtolni. De az ügyes kertész
gazda értelmes szorgalmával felhasználja a váltót
vetvén bele t. i. több neműeket felváltva ; javit

ván, hol t. i. erőfogyatkozást tapasztal, azonnal mu
s igy oda jut szorgalmas
munkája eredményével, hogy földje,
1/3 rész pi
hentetés nélkül is, többet terem , aránylag azénál,
laszthatatlanul földjét

ki 1/3 részét földjének kint haszontalanul pihenteti,
bár a kertészgazda növényei sokkal finnyásabb
természetűek legyenek is a külgazda kalászosféle nö
vényeinél. Azért innen könnyen válhat megmagyaráz
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hatóvá az : hogy később a külgazdaságba is, az alkal
maztatni szokott váltó ,

csak a kerti kezelési

példából vehette eredétét.

Régenten , a hajdani időben, az őskorban ugyan
az öreg gazdák nem igen figyeltek a kerti mintáju
gazdálkodásra ; -alig éreztek ők ösztönt annak kap
tafájára a külső gazdaságot is idomitani, mert azt
csak czifra okoskodásu gazdálkodásnak tekinték.
Elég vala akkoriban, ha apáról fiura, unokáról uno
kára hagyományozott szokás szerint , az ő divatos

faekéikkel ugy gépiesen földjeiket bemunkálhat
ták . A mezei irodalom sem vala igen termékeny a

szabályszerűbb gazdálkodás módja előirásában.
De halett volna is – a volt urbéreseket, jobbágya
kat, kikre többnyire régenten volt hagyva a földmi
velés ,
nem igen érdekelte semmi gazdálkodási
-

okszerűbb kezelési tan . Az értelmesebb s

földesuri osztály, a földbirtokosok , többnyire tűz

helyeiktől távol, a haza védelmében, a harcz meze
jén csatázásokkal foglaltatának el. Miként növeked
hetett volna tehát ő általok is a mezőgazdaság elő
mozditása ? annál inkább, hogy a hajdani időben maga

az egyszerü jó természet is meghozta jobban áldását
mint most,

nyujtva kevesebb erőfeszitéssel, mun

kával, minden váltoi mesterség nélkül – barmaik
nak a bő táplálékot ; - mert akkor sokkal több fel
töretlen mezők, legelők, rétek , irtatlan erdök nyujt
haták még nekika baromtáplálékot is a jeleni
nél.

Az eke alá szoritott földtér is , akkoriba

mennyivel lehett gyérebb a mostaninál ?
már is kevesebb iga és kézi erőt –

a mely

mindenesetre

igényelhetett.---Mert több s határtalanabb rengeteg
ségű erdők boriták el a mezőket a jeleninél. Holott
most már majd minden erdőtalaj szántóföld any

nyira, hogy maholnap alig lesz a legszükségesebb fa
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tüzelőnk is meg, mert napról napra szépen irtogatta.
tik az erdőség, bár oly mérvben viszont nem igen sza
porittatik helyre!
Tehát
ily viszonyok közepette, nem csoda,

ha régenten a kellő érdek , ösztön hiányza is a jó
zanabb gazdálkodás felkarolásában ; nem csoda, ha
mezei gazdászatunk fejlődése is annyira hátrama
radt, miután azon szomoru tapasztalásban éltünk csak
pár évtized elött is : hol a nagy földbirtokosok
többnyire távol honuktól , külországban töltvén
életidejöket, elannyira, hogy ha olykor sajátjaikba
tértek vissza , alig ismertek saját birtokaikra is ;
oly idegenek valának a saját honi övéikben. Köny
nyen megmagyarázható , miként birhattak volna az
után még a birtok helyes miveltetéséről is fo

galmat? De a középrendű intelligensebb osztály
sem volt különb nézetű , mert a gazdászatot, föld

mivelést egy alacsonyitó kenyérkeresetnek és fog
lalkozásnak tekinté, inkább más mellékes , ugymint

megyei hivatalú, ügyvédi s ilyféle pályát választa ;
mert a születési elbizakodás, gög , csekélyszerű tu
dományosságnak tekinté a gazdaságot tanulmá
nyozni. – Igy tehát a mezei irodalom is miként ha
ladhatott volna előre ? ha az egész gazdászati ügy

mindenkitől háttérbe vala közönyösen hagyatva.
Sajnos emlékkel lehet visszatekinteni, csak egy s fél
évtized előtti időre is ;

midőn az átalános részvét

lenség miatt, alig vala képes csak egy gazdászati
lap is az irodalom mezején magát kellően fen
tartani. Tehát mindezek csak szomoru sorsát s ké

pét tükrözhetik vissza előnkbe , a hajdan megvetett
közgazdászati ügynek.

De hála az égnek : ime ! mennyire máskép van
ez ma már

e szellemi ébredés korszakában !

a mely mai közbuzgalom , ha előbb csak pár év
tizeddel is , éled fel azon közvágyra , azon köz
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pártolásra, mely jelenleg a közgazdászat emelkedésé

ben minden honfigazdának kebelében már már gyula
dozik : valóban nagyobb haladásnak fokán láthat
nók jelenleg már mezőgazdaságunkat virulni ! S

ki tudja ? valjon , ha ez utóbbi eseményü idők be nem
következnek , ha az urbériségek meg nem szűnnek,

tárú l-e fel jelenleg is a már most itt-ott mu
tatkozó mezei iparú megfeszités ? nyeri-e a köz
gazdászat e felkarolt közmunkásságú lendületet a
gazdálkodhatás okszerűbb vezetésében ? Pedig mind
ezeket elérhetni — nézetem szerint- aligha a másfél
évtized előtti időkben, kedvezőbb körülményű alka
lom nem lett volna, mint most e nehezebb viszonyok
közepette, s öszvegyültével vagyunk kénytelenek az
elérhetésre sürgőleg törekedni!
itt a percz ! itt az
Ugyan ez okokért tehát

idő utat, módot törni, eszközt kikutatni, hogy a fel
kerekedett uj kor viszonyaiban is , az előnkbe

tóduló nehézségekkel, - mennyire lehet, --megmér
közhessünk ; gazdaságainkat is oly lábra állithassuk ,
a hol a külföldi előbbre haladt gazdák példájára ,

azt hasznosabbá tehetjük , mint van most. -pedig

S

nézetem szerint

Erre
a hármas vető mel

Tőzésével, czélszerűbben csak a váltói rendszer
vezethet el ohajtott sikerrel.
Bár tehát a váltó mintegy kulcsa lenne a

mezei gazdaság jólétének , tapasztaljuk mindazáltal
mégis az idők tanuságai után, hogy az iránt, a hi

deg egykedvűség még most is nagyon elterjedten
uralg. Tekintsünk csak körül feszültebb figyelemmel
mezei gyakorlatnak szerte áradozó nagy térségén ,

legott azon meggyőződésre juthatunk, hogy a ma
gyarhoni roppant elterjedésbe nyuló valamennyi
uradalmi gazdaságok sem alkalmazzák azt, t. i. a vál.
tót ; annál kevésbbé alkalmazzák azután azt , a ki
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sebbszerű gazdaságok. ,

Ha alkalmaztatik is a z

némely jobb felfogásu és rendezettebb gazdaságot
kezelni vágyó birtokosok gazdaságaikban , az majd
csak kivételképen tünedezik elő ; mind a mellett,
hogy az utóbbi mezei irodalom , a külföldi hasz
nosnak talált váltói példányokat , s az azok

szerint rendezett gazdálkodásokat, kétségentuli hasz
nosoknak hirdeti is, bár a szokásos hármas vető

feletti előnyét elvitázhatatlannak tartja , azért
hány p . o. testületi nagy birtokokat, mint káptalanit,
alapitványit , államit s több ily neműeket lehetne
talán tartóz
nevezni ? hol a váltói gazdálkodás
kodva tőle ? - maiglan is egészen számüzve van ?
Nem emlitve ezekhez az országban szerte talál
ható nagy számu magányuradalmakat nagyobb

és kisebbszerű birtokokat. A hol mindenütt még az

ugynevezet a vas izlésű, kopott rendszerű
hármas vetőrend van jelenleg is még divatban bitan
golásban. - A hol azután nem ritkaság panaszúl

hallani , hogy azon gazdaságok alig vergődhetnek
csak annyira is fel , hogy magokat fentart
hatnák, mi azután nem is csoda, mert a hármas

yetönél hiányzik azon jó alkalom , t. i. a marhate
nyésztésre , a takarmány -termesztésre, a trágya

szaporitásra , többnemű termények előállitására
mi a váltónál épen nem hiányzik , sőt önként
ajánlkozik . Mi végett azután az ily rendezetlen gaz
daságoknak végsorsa nem egyéb, mint : a kibér
let -az árenda. – Pedig a kovács sem azért fogja
kezébe a izzó vasat , hogy megégesse, hanem , hogy
hasznát vegye.

Azonkép a bérlő is , azért bérel,

hogy ugy, mint a tulajdonos, a bérlett jószágból
hasznot kerekitsen. Bár arra sem nevet mindig a sze
rencse ! - Tehát a jövedelem nélküli házi gazdálko

dásnak többnyire a bérlet leven menedéke, eszköze
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a jelen időben a jövedelem helyreütésének , „ ha ez
is t. i. jó sülhet el ? – Pedig szerintem, ha ilye
tén gazdaságoknak tulajdonosai , haszon

vevői (usufructuariusai) demég bérlői is, hajlandób
bak lennének belátni, hogy oly gazdasági rendszer,

mely többféle módon mutatjaa jövedelmet megsze
rezhetni a gazdának, nem pedig csak két módon , t.
i. őszi és tavaszi vetésből (mert a puszta parlag

ugarból alig foly be haszon) – tehát valóban nincs,
és nem is lehet ok kételkedni azon, hogy ők is kés
senek csak perczig is , a váltót gazdaságaikba be
illeszteni, ahoz a szükséges felszerelésekre, beruhá
zásokra megkivántató költségeket is megadni, vagy
ha nincs, bármikép előteremteni.
De mind a mellett, hogy a váltó annyi felhor

dott magasztalással illettetik ; mind a mellett, hogy
a hármas vetőjű gazdálkodás felett előnynyel bir —
azért a gazda ha fel akarja azt használni, hamar
kodya, minden előszámitás nélkül , ne vágjon bele,
hanem körülményeit jó latba vetve, illeszsze azt gaz

daságába, főképen ha alkalmazásában járatlan s
avatottlan. Mert azért , hogy p. 0. Valaki birtokát
felszabdalja több vetőkre ; hogy beveti több

nemű mivelési ágakkal, u. m . gabonával , kapással,
takarmánynyal, és más egyéb iparféle czikkekkel,
– azért mindezek mellett a váltóval nem fog

egyszerre s azonnal a termésbe, jövedelembe cso
dát teremtve látni, s a földi gazdaságiüdvöt elérni.
Sőt meglehet , hogy annyi hasznot sem , leginkább
kezdetben ,

mint látott a hármas vető mellett.

Hanem előbb törekedjen gazdasági helyzeté
vel, földje tulajdonával tisztába jönni. Ha t. i. van
e birtokában némüleg is termőerejű földje ? Van e
nému trágyája , vagy legalább arra kilátása , akép :

hogy arra való számitásában , évelő takarmányve
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tését elkezdhesse ? Ha az elősoroltak közül vala

melyike , vagy talán még mindenike is hatal
mában van , akkor bizvást váltói rendszert kezd

het gazdaságában. Ha terjedelmes a birtok, a sová

nyabb részét hagyja előbb legelőosztálynak , s ha
a terület terjedelme, távolsága megérdemli, lássa el
azon sovány részét birtokának birka -akollal is, hogy
az oly sovány föld -javitás, annál könnyebben s rö
videbben lehessen kieszközölhető.

A közelebbi és

javultabb részein pedig birtokának, legott alakitson
évelő takarmányvetőt, hogy pár évig kaszálóul
azután legelőt szolgáltasson , s jobbat
használva
a puszta kopár legelőnél.
A trágyát pedig – ha
van rendelkezése alatt

használja vagy a sovány

ugarjára, mennyire előjártába telik ; vagy pedig ka
pás alá ; - a mint t. i. a felosztás rendje , szabálya
A hol pedig még jó rét is
ezt parancsolni fogja.
van a gazdálkodásmellett, ott könnyebb az átme
net a váltóra. – Ha pedig egyszer jó évelő kaszá
lóra juthat a gazda, más évben már könnyebben for
duland elő folytatása a váltói gazdálkodásnak.
Mert a kezdete, a kerekvágásba való jutása, bármily
rendszerűnek, első pár évben a legnagyobb küszkö
déssel, nehézséggel szokott összekötve lenni. Nem
illő tehát, hogy a beálló uj nehézségektől talán visz
szarettenve, – a gazda bátortalan legyen a hármas
Mert
vetőből kibontakozva, belevágni a váltóba.
épen e körülmény által látszik sok gazda vissza
tartva lenni a váltóval való megbarátkozástól . Vet

vén épen azt ellenokúl : hogy a hármasban könnyebb

gazdálkodni, mint a váltóban , s hogy nincs takar
mány, nincs trágya, nincs elegendő marha, mik nél

kül nem lehet a váltót megkezdeni; igen , de hiszen
ezek nélkül a hármas gazdaságot sem lehet, sem czél
szerűen elkezdeni, sem üzni.- Egyszer valahára illő
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és szükséges, hogy megkezdessen annyi takarmány
nyal, annyi trágyával, annyi marhával – legalább,
Ha mindenki ezen
mennyivel bir s rendelkezhet.
félszeg okoskodással állna elő , vajmi kevés váltó
gazdaságok tünedeznének fel a mezőség szinvona

lán még jelenleg is, holott azért tűnnek fel. Minden

esetre tehát annyi bizonyos , hogy a váltó is, csak
az átmenet első szakában, ugy mint a hár mas ve
tő

ujba alakitás által esik terhére a gazdának; —

de a következő években már , a hár masnál elő

nyösebb leend az minden bizonynyal, csak helyesen
legyen a váltó beállitva .
Vannak gazdák , kik a hármas vető mellett

szeretnek azon tév- eszmével állni elő , hogy ha
ugymond

elegendő trágya van , nem szüksé

1 ges nekik semmi váltóforgás , mert a gyakorlat
szerint, lehet akkor őszi után is , őszit vagy bár mit
akarnak, kényük szerint vetni. Kiváltképen pedig
lehet rozsot ; s igy, ugymond , minek volna a több
váltói felosztás ?

Igaz ! lehet ; mert semmi sza

bály kivétel nélkül nincs. De az ily kicsapó
vetésmód , nem leend azután igazi váltói, de
tartós sem. Előbb utóbb felakad vele a gazda.
Megtörténhet ugyan eme rendetlen vetési rend, oly
kor, habár nem is remélett sikerrel ; hanem az ily
folytonos érettmagú termesztéssel azután el is ra

bolja, mielőbb földjének termő erejét annyira, hogy
az azután alig leend helyrehozható. S végre is alig
termend egyebet giz-gaznál, szorult, hitvány gabo

na -szemnél, czérnaféle szalmáju kalásznál; főképen
pár évig gyakorolva azt. Pedig valjon nincs-e a gaz
dának gabonán, szalmán kivül, még másnemű vete
ményekre, takarmányra és egyébneműekre is szük
sége? – Valjon az igy folytonosan vetett, s csupán

öszi alá elpazarlott trágya azután honnan fog ke
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rülni ki , ha a folytonos kalászost vetve , a takar
mányneműt oly könnyedén nélkülözi ? — Valjon az
iga és egyéb marhának táplálékjairól gondoskodni,
nincs- e érdekben, feladatban ? Valjon hihető - e a gaz .

gazdaságnak állása boldognak , ha bár mennyi
őszi gabonája és szalmája is van, ha mellette mar

hája éhez, koplal a takarmány termesztés mellőzése
miatt ?

nem törődve épen ezzel semmit. Vagy

talán eladatva a gabona , annak árán lenne remél
hető takarmányt vehetni ? - Valóban csalatkozott ,
és igen czélszerűtlen számitás az ! -De utolsó gazda
is az, s nem okszerű, ki eképen okoskodik. Mert az

ily földmivelési rend, sem a váltói, sem a hármas
vetőjű rendével öszhangzásba nem leend.„ Arány,
t. i. helyes felosztás, és értelmes kezelés
a lelke a váltón a k “ , hogy t. i. abban minden a

maga kellő arányában, felosztásában teremjen, a mi
csak a házi élelemre, piaczra s főképen a marhatáp
lálására kell és szükséges. Sőt , ha az alom , vagy
egyéb tekintetből a kalászos vetés jönne nagyobb,

túlnyomóbb igénybe, még ekkor is megkivántatik
ennek felváltva, s arányos felosztás után való ter

mesztése ugy, hogy kalászos, kalászost ne kövessen,
hanem más nemű. S főképen pedig a takarmány
termesztés egészen ki ne szorittasson. Eme irt sza

bály nem mellőzhető el , még a jó hármas vetőjű
gazdálkodásnál sem. — Azért ne bizza el a gazda
magát soha, ha néha talán kedvezőbb időjárás mel
lett - sikerül is őszit, öszi után termeszteni, mi

után az idő is lévén többnyire a gazdáknak , in
téző gazdája . Azokért ajánltatván a váltó
czélszerű módnak az értelmesebb gazdálkodhatásra ,
>

mert itt, ily baklövések , t. i. ily egyneműek egymás
után közvetlen nem jöhetnek vetőforgásba, egy
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másután, rovására t. i. mind a földnek, mind a ter
mésnek .

A hármas , ugaros vető helyébe pedig to
vábbá a váltót nem azért ajánljuk , mintha azt
vagy épen
végképen kiküszöbölni ohajtanók,
abban hasznosan gazdálkodni semmikép nem le

hanem azért , hogy l-ör mennyire lehet,
rő
a heve ugart mellőzzük , s azt vagy hasznothaj

hetne ;

tóbbá , kaszáló vagy legelő , vagy más elő-növény
által forditsuk. 2-or hogy a több vetőre való felosz
tás által több nemút lehessünk képesek termeszteni
a nélkül , hogy egyik a másikának válhatna rövid
ségére . Mely mivelési módot a hármasvetőnél alkal
mazni
legalább oly haszonnal s kedvezéssel

nem lehet. 3 -or hogy a több s kisebb részre felosz
tott földet jobban , kényelmesebben javithassuk , s
pedig akár trágyával , akár több évi kaszálással,
vagy legeltetéssel, mik által a föld azon helyzetbe
képes jutni : hogy gyérebb , de rendes trágyázás

mellett is , képesebb a belevetett terményt előálli
tani , mint a hármas vetőjű föld . A hol az egymásra
forduló érett kalászu növény - rendetlen és nem

győzhető trágyázás mellett , mihamarabb elzsib

basztja a föld termékenységét, annyira , hogy má
sod- s harmadszori fordulóval már a kalászost

javitás nélkül, alig birja jó sikerrel megteremni.
4-szer végre, mert a váltógazdaságba , a többnemű
mivelési ág , különbféle idejű munkákat is igényel
vén, alkalmat nyujt kevesebb igással is , többet vé
gezhetni, alkalmat nyújt azokat kedvezőbben is táp
lálhatni. Ezen főokok leginkább harczolnak tehát a

váltói gazdálkodásu rendszer mellett, melyek min
denesetre méltók a közfigyelemre.
Igaz, mondhatni s nem is lehet tagadni: hogy
voltaks vannak jelenleg is a hazában mezőgazdasá

gok, nagyobb ugy, mint kisebb rendűek, –melyek
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a hármas vető szokása szerint ekkorig is mivel

tetve, jó karban állnak ; jó jövedelmeznek ; bárha a
váltót nem is alkalmazzák ; smeg lehet alkalmazni,
talán még jelenleg sem igen ohajtják ? - De azért
nem lehet elhinni, hogy az, mint most is jó karban
lévő gazdaság, – még jobban is ne állhatna , na
gyobb előmenetelt ne mutathatna, ha az , az eltalált
váltói rendszer mellett kezeltetnék, főképen ha az
terjedelmes nagy birtok.
Ugyan , lehet-e azt el

tagadni józan megfontolással, hogy a hármas ve
tőjű gazdaságban, a több holdakra rugó s parlagon,
kopáron heverő ug arok , több hasznot hajtsa
naß be , mintha azok kaszálóúl , vagy vetett lege

lői parlagul , ugarmezőjül használtatnának fel, oly
vetőrendbe, a hol egy nyáriszaknál, több éven át,
mint ilyenek szolgálnának a barmok táplálására ?
A midőn most kutyatejjel, bogáncsokkal , sza
márkórókkal , ökörfarkkal benyöve - minden ha
szon nélkül – hevernek. Többször megesik , hogy

képtelen lévén a gazda ideibe felszántani, fel
ugarolni, földjét s igy több termőerőtől is meg
fosztják azok az ugart

mint ha az szelid nö

vényekkel lett volna bevetve rendes forgó
Szokás ugyan felhozni azon kérdést is :
valjon mi oka ? ha a hármas vetőjű gazdaságok
között is találtatnak jövedelmező, virágzó gazdasá
gok, - a midőn a váltó mellett kezeltek sem mind
ilyen virágzók ? se nem mind jútalmazók , sőt
szerint.

olykor végpusztulásra is vezetők. Szerintem alig
leend egyéb ok , mint hogy az oly hármas, ugaros
gazdaság kezdetben s azonnal kellő beruházással,
felszereléssel lévén ellátva, nem hiházik benne semmi
mi az értelmes , szorgalmatos mivelhetés elérésére

szükségeltetik. A mely kellő beruházás, felszerelés
-ha még váltó rendszerrel is párosíttatna, valójában
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még virágzóbb állapotnak örvendhetne ! Továbbá
nagy okul szolgál, ha a nem váltói gazdaság is elő

menetelben halad – ha t. i. tulnyomó adósságokkal
terhelve nincs úgy, hogy a jövedelmet annyira fel
emésztené, miként a kellő kezelési s nélkülözhetlen
felszerelési kiadásokat is fedezni ne lehetne . Hanem

adósság nélkül léven képes a gazdaság ajövedelem
ből a kezelési költségen felül, még instruálni, felsze
relni és egyéb jövedelmet szaporitható kamatozásra
is félre tenni.

Végre ezekhez járulhat még , eze

ken kivül a gazdaságba , a bő természeti jó rétek bi
rása is, melyek a kellő takarmányt, kevesebb mive

lési költséggel, fáradsággal képesek előállitani, mint
a mesterséges mivelésű takarmányt termő földek ;
mert ez által kevesebb iga és kézi erő , vető-mag,

sat. igényeltetvén, nem szaporodik ezek által sem a
kiadás, a midőn a bevétel annál inkább növe

kedik. – Hol tehát eme előirt kedvező helyzetek

a gazdaságba elő nem fordulnak vagyis jó természeti
rétek nincsenek és hozzá nagy adósságok terhelik
a gazdaságot, bizony ott alig lehet találni magyar

hármas vetőjű gazdaságot , mely nagy haszonnal s

jövedelemmel dicsekedhetne! Ellenben pedig , ha a

váltóilag kezelt gazdaságoknyomorognak ,vágy még
tönkrejutás felé is közeledni kényszerültetnek,
annak ismét nem a váltó leend oka, hanem a vál

tónak helytelen kezelése; a megkivántató
beruházásoknak, felszereléseknek hiánya, a neta
lán a gazdaság által elviselhetetlennévált adósság
lehetnek okai a kérdéses hanyatlásra induló gazda
ságnak. Néha pedig - ha az elősoroltak nem for

dulnak elő okul, lehet eszköz az előmenetel gátlásá
ba, a sok okoskodó és néha csupa zavarokat előgör
ditő centrális, azaz: központi intézkedés. Szóval

a helytelen, értetlen kezelés, legtöbb okokat idézhet
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elő a váltó i, de még a nem váltó i gazdaság le
sülyedésére is.
Ez elősoroltakból lehet tehát látni, hogy a kül
földi gazdák miért ragaszkodnak oly vágygyal a
váltói rendszerhez, azért, mivel ők készebbek be
látni mint mi, a váltónak sok jó tulajdonait. Pe

dig ha a hármas vető előnyösebb volna a váltónál,
alig váltak volna meg a külhoni gazdák is a hármas

rendszerű és közös gazdálkodástól. – Lehet látni
továbbá azt is : hogy nekünk magyar gazdáknak is ,
előbb utóbb, ha kivánunk előhaladást tenni gazda

ságainkba, szükséges a külföldi gazdák által már ki
próbált s előirt rendszerrel megbarátkoznunk akép,

hogy azokból a mi gazdasági viszonyainkkal meg
egyezőket válasszuk ki. – E részben az iroda

lom azelőtt a külnémet gazdálkodási váltórendszert
szerette előnkbe tükrözni, az utóbbi időszaki iroda

lom pedig, leginkább az angolféle gazdálkodásimó-.
dot tünteti fel előnkbe ösztönpéldáúl . Ilyen jó tanács

adóúl és utmutatásúl szolgálhat a többi között a leg
közelebb napfényre jutott érdekes gazdászati köny
vekből, az ,,Anglia haszonbérlését ismertető könyv",* )
ugy szintén az „Angol-scóthoni utazási napló ** ), -

melyekben elég terjedelmesen , érdekelten sa magyar
országi gazdasági viszonyokra hivatkozva, rajzoltat
nak le az angol gazdák által követett gazdál
kodási módok . Jelesen : az ott divatozó hosszas bér

rendszeríi földmivelés ; lótenyésztés , takarmányter

mesztés, baromtenyésztés , hizlalás , legeltetés , trá
gyakezelés s szaporitás tárgyaiban ; a hitel, a gazdá
szati üzlet, kereskedés érdekeiben is a példák , elég

tüzetesen s példaadólag iratnak le , annyira , hogy
* ) Kiadta a G. L. szerkesztősége Pesten 1857 .

1 **) Kiadta Térey Pál Pesten 1859.
11
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komolyan olvasva azokat, meglepő vágyak tölthetik
el az olvasót, az utánzásra . – Csak hogy annál bá

natosabb érzülettel fogódzik át az olvasó, ha ismét
látja , miként mind azon kecsegtető külhoni gazdál

kodási viszonyok Magyarhonban alig alkalmazh2–
tók, mert minden tekintetben a magyar- és angol
honi gazdasági állapotok között , igen nagy a kü
lönbség , t. i. helyzeti , égaljai s többi körülmé
nyeire nézve. Igy p. o. ha figyelembe veszszük, hogy
az ottani égalji viszony mily kedvezményt szolgál a
gazdászatra, ha ott a z nem oly égető, száraz nyárszak
által sem ugy, mint nálunk ; ha továbbá nem oly der

mesztő hideg télszak által sem mint itt, a melyekmi
att ott, télen, nyáron majd egyiránt virithat a mező
a midőn nálunk alig nyári-szakban is nyujt kellő
legelőt a mező ; holott ott télen is bőségben ajánl

kozik az, a télnek szelidebb légű volta miatt. Igy
továbbá, nagy különbség mutatkozik a gazdászati
iparra , szorgalomra , a gazdaság felszerelhetésére,
beruháztatására, a kereskedési viszonyokra szolgáló
minden eszközökre nézve. Könnyebbott az olcsóbb

trágya -jutáshoz is az alkalom ; nagyobb az ipar, a
vállalkozási ösztön is , mert erre ott a pénz-köl

csönzés , nem uzsorás markokból folyik ki

sem

az ahoz jutás annyi nehézségekkel nem daczol.
Sőt nagyszerű gazdászati vállalkozásokra az állam

is nyujt segédkezet, pénzkölcsönt olcsó kamatért.
– Azután könnyű előmozditani a gazdászatot, ha

minden viszonya csupa kedvezés ! - Főképen
· ha még mindezeket országos törvény is istápolja,
ha annak minden ágainak előmozditásába is hatha
tós befolyást gyakorol.
De nem is tekinthetjük csodának ,

ha mi

azangol gazdaságot, sehogy sem utánozhatjuk;mert
még más tekintetben is igen feltünően különböző
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helyzetünk. Például Magyarhonban, hol az az angol
modoru, hosszu évek során át tartó bérrendszer ?
vagy csak még, ez idő szerint , a kilátás is arra ? a

midőn nálunk 12 éves bérlet is ritkaság ! de 20 éves
még ritkább ; az angolhoni firól fira szállni szokott

hosszu évű bérlet pedig nálunk épen nem is létező. –

S ahoz még, koránsem oly feltételűek a magyar bér
Mert nálunk még,
letek, mint az angolhoniak.
se a magány szokás , se a törvény , a gazdálkodás
módja üzésére módot irányul nem szabott, feltétele

ket ki nem tüzött. Holott Angolhonban igen is ki

lévén jelelve ; mikép vezesse a bérlő (Farmer) gaz
dálkodását. Igen is ki lévén a felek szerződéseiben

pontozva, hogy a bérlő mily váltói gazdálkodást,
üzzön ; mit s hol termeszszen , mennyi takarmányt,
hol s hány vetőbe állitson elő. Mennyi és miféle
trágyával javitson. Tiltva lévén pedig a bér

lett birtokról a takarmány-trágya elidegenitése,
eladása ;

a trágya-szaporitás mulasztása. Az

ért azután ott hármas vető nem is otthonos.

Mert mindenki kisebb, nagyobbszámu váltó mel
lett gazdálkodik . Pedig alig,mellőzné el a hármas
vetőt , az angol gazda is, ha ez előnyösebb lenne
a váltórendszernél. - Mily nagyszerű tehát
a különbség , a bérleti rendszerben is, vagy is az ott
átalánosan divatozó földmivelés és mieink között ?

ez előadottakból is világosan látható. Továbbá más

gazdasági szellem uralkodik ott a gazdák között
a tagositások létrehozásai mellett is , mert
nem uralkodik azon ellenszenv , azon gyülölet, azon

közönyösség s féltékenység sem, – melyek nálunk
magyar gazdáknál még mostanság is uralkodni meg
nem szűnnek . Sok gazda kicsinyhitű , daczos aka

ratu még saját javára intézett gazdászati intéz
ményeket is elfogadni, melyek a tagos*itások ér
11
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dekében előiratvák.

Azt vélvén, hogy a tagositás

által, a határban szerte bitang alatt állo de összesitett
birtokok jégre viszik a gazdát s többé rajtok ké

nyök , kedvök szerint majd nem gazdálkodhat.
Azt hivén , hogy a mostani közös 10 , 20, 30 s
több darabban lévő, és ismét 20, 40, 60, heverő üres

mezsgyeborozdák mellett boldogabb a gazdálkodás ,
Igaz, boldogabb,
mert a tagositott birtokon nem lehet úgy szerte a
mint egy tagositott darabon .

másén barangolni, a mezőt bitorolni , mint a tagosi

tatlan közösön. Hogyan lehessen azután ily körül
ményben a külhoni józanabb földmivelésnek minden
nemét, s ágát utánozni , mintául felvenni, ha még az
okszerű gazdálkodásnak ez egyetlen tényezőjé.
vel a tagositással sem képes megbarátkozni a ma
gyar gazda ? !

Itten tehát minden gazda, minden

1

bérlő, saját kénye szerint gazdálkodik, vetvén föld
jét derűre, borúra még hármas vetőjű gazdálkodása
mellett is őszi vagy tavaszi tarlóba ismét őszit ; ha
pedig rétjét, legelőjét feltöri, azokat kalászossal veti
be , de helyette takarmányvetőt nem alkot.

Ha takarmánya egy kissé megszaporodott, eladja

elvonja a trágyaanyagot földjétől; -azután a földje
is sovány, a marhája is kopſal, azért mind ezek miatt
a törvényhozásnak nálunk nincs semmi intézkedő

befolyása mindazon visszaélésekbe sem , mint An
golhonban van . - A bérlőkre nézve is igy megy a

gyakorlat, főképen a zsidó bérlők kezeiben. Huz
zák, nyuzzák egyre a földet,
de nem igen javit

ják. Takarmányt nem igen szeretnek termeszteni,
mert ezt a piaczra úgy nem vihetik , mint a gabo

· nát. S azt állitják, hogy ha sok gabonája , szalmája
terem, lesz sok trágyája is ;

mert a sok szalma

megteremti azt. -- Hallottam saját füleimmel zsidó

bérlőtől, ily okoskodást. – Azután, ha képtelen a
1
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bérleti summát fizetni, előáll az idő viszonyai, mosto

haságai felett való panaszokkal. S mire kikerül ke
zei közül a jószág
már alig birja a belevetett
magvat is visszaadni,
midőn az angolhoni bérlet
után a gazdaság mindig sokkal több értékű, a mi is

azután ösztönt nyujt a farmernak ismét tovább meg
tartani.-- Nem könnyen bocsátván ki kezéből azt, ha
nem firól fira hagyván, majd örökös bérletűvé válik a

birtok. Ily különböző viszonyok közepette , hogyan
legyen azután csak megközeliteni, nem pedig még
egészen utánozni is alkalma a magyar gazdának, az
angolhoni földmivelést ?

magától értetődik.

Tekintsük tovább még ezenkivül az angol gaz
dának a nagyszerű vállalatokhoz való nagy kész
ségét és merészségét , mint szorgalmainak annyi ta
núságait, ebbe is majd nagy különbségre fogunk ta
lálni, mert ő nem riad vissza megkisérteni földje ja
vitását, az oly sok költséggel járó alagcsövezések

kel sem , hogyazt termőbbé varázsolhassa , hogy rajta
növényeit ujabb , vidorabb életre költse , a földnek
alólról is való szellőztetése által. Holott mi felőlről, a

földnek oly költséges felbányáztatása nélkül, és olcsób
istállói trágyával is , alig vagyunk képesek a földet
a növényzet alá termékenyiteni. Alig vagyunk ké
pesek a legnélkülözhetetlenebb igavonókat is besze
rezni , annál kevésbé lehetünk képesek nagyobbszerű

beruházások , s vállalatok előállitására magunkat fel.
adni . Azért, mert nem birunk oly olcsó kamatra köl

csönző hitelintézetekkel sem (bár már itt is eleget

megpenditetett !) mint az angol gazda. Pedig minden
nemű iparnak, és igy a gazdaságinak fejlődésére is,

tagadhatatlanul csak a könnyüszerű , s olcsó pénz
hez való jutás az alap. A pénz lévén az életerő
a gazdaságnak jó felszerelhetésére, rendezhetésére ;
a nélkül csak teng, pang s nyomorog az , ha
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kellő beruházással nem lehet azt ellátni. Hol van

nálunk továbbá a mesterséges trágyaszaporitásra

is ama kedvezés, a mi ott létezik ? Hiányozván ho
nunkban azon sok gyár, mely hulladékaival itt is a

földet oly jutányszerűleg javithatná. Hiányzik az
első rakhelye a guanonak , a bányája a gipsz
nek, a compos is még fényüzési czikk nálunk a
gazdaságban s drágaságaiknál fogva ki sem fizetik
magokat honunkban.
Melyik gazda p. 0. javit
hatja haszonnal földjét, mázsánként véve 15 pftos
guanóval ?
melyből 1 holdra legalább 3 mázsát
számolnak. Igy a gipsz is , mire kaszálóinkra juthat,
mázsánként 3-5 pfra is felrug az ára. – Holott
külföldön mázsája alig kerül 24–30 pkrnál többe.

Söt 10 pkrért is kapható külföldön,

mily nagy e

részben is a különbség !

A marhatenyésztésre nézve is alig találunk kü
lönössebbet , mert e részben sincs azon ösztönszerű,
szorgalomébresztő körülmény, a mi van Angolhonban .
Ugyanis köztudomás nálunk , hogy azon átalá
nos nagy húsfogyasztás sem divatozik egyiránt az
ország minden vidékein , kivéve a főbb , népesebb

nehány városokat. – Ezeken kivül igen , de igen
csekély mennyiségben tűnik elő , a felötlőbb húsfo
gyasztás; s ez részszerint a pénz szűke , részszerint
a jó hús hiánya , részszerint a megszokott nép kö
zönyössége miatt is. Mert honunkban a földnépnél
alig telik pénz , rendesen székhússal élni. A módo .

sabbjai pedig a népnek saját éles kamráikból füstölt
sertéshússal látván el magokat, nélkülözik a marha

húst. De nagy hátrányra szolgál az is , hogy falva
kon a rosz, hitvány , sovány hús egy árú a jobbal,
ha még van néha jobb is ? – de szolgál akadályul
az is, hogy igaz font nem adatik , minden felsőbbi
Szolgál végre , hogy
szigoru örködés daczára is.
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magok a húsvágó mészárosok falvakon szánszándék

kal sem akarnak vágni, és adni bárkinek a helységben,
csupán a szerződés által kikötött illetőinek. Az

zal állván elő, hogy nincs pascuum , nincs legelő,
nem tarthatnak vágó marhákat. Tehát e tekintetben

sem mutatkozik honunkban ösztön a marhatenyész- .
tés ébresztésére és előmozditására . Vannak ugyan

kedvező tájékú vidékek, hol épen marhatenyésztésre
de azon tájéki tenyésztésű
marhák alig fogyasztatnak honunkban el ! – Mert
elég vidéki vásárokon lehet megfordulni, míg jóra
alkalmatosak azok ;

való s vágásra használható jó húsos marhákat lehet

találni . – S ha vannak, azokat a falubeli mészáro
sok nem veszik, csak az olcsókat, tehát a soványab
bakat .
Mit szóljunk a magyarhoni borjuneve
Ritkaságok közé
marhahizlalásról ?
lésről ?
egy mázsásokat
tartozik magyarfajú borjúkat
annál inkább több mázsájúakat látni , föképen csecs

nélkül felnevelve.- Nincs a magyar gazdában azon
vastürelem , se azon szorgalmi ipar, hogy anya
nélkül borjúkat neveljen , - mint nevel az angol
gazda .

A marhabizlalás is csak kivételes na

lunk a nagyobb jószágokban, ser, szeszgyárak mellett
főképen, de magány s kissebbrendű gazdáknál nagy
ritkaság ez is, mert igavonó s pár darab fejős mar
háikat is alig képesek csak jó erőbe is tartani, nem
még felhizlalni. S mindezek , nem annyira az értet

lenség, mint a takarmány , s ezekre törekedő szor
galom hiányai miatt . Nincs a magyar s köznépü gaz

dának türelme, szenvedélye istállón, marhái körül fá
radozni ; csak mint könnyebben megeshet , kopár
legelőn, pásztor őrizete mellett, azokat tápláltatni;az

ért tehát, ha a marhatenyésztésre , hizlalásra nézve
is igen elesünk az angol gazdák példáitól , nem le
het csodálni .
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Igy a legeltetési rendszer is különböző az an
golé a magyar gazdáétól. Az angol sem követ
ugyan a marháknál istállózást , hanem legelőn
de nem oly ko
kényszeriti marháit táplálkozni ,
pár és hitvány par lag mezőn , hanem mester
ségesen elkészitett s többféle takarmány nemű

maggal bevetett legelőn , s oly legelőn, mely körül
van még eleven sövénynyel is keritve , hol azután a
marha szabadon s pásztor nélkül tetszése szerint
legelészik, a nélkül hogy máséba csapva,kártkövetne
el. Igy táplálják , hizlalják tehát ők marháikat, a nél

kül hogy ők vesződnének a takarmány kaszálással
és egész betakaritás bajával, istállói étetéssel, gond
viseléssel, kiga najozással, maga a barom trágyázván
kint a földet meg. De pásztorra sem költenek, mert

nélkülözik egészen azt. A cseléd sem henyélvén nap
hosszant mellettök , hanem látván egyéb dolgához
miszerint a kézi munka sokat takaritatik ez által is

meg ott. – A marhák kényökre hagyva tehát legel
hetnek a nélkül, hogy az előttök álló eleven sövény
miatt, tilalmat törhetnének vagy onnan eltévedné
Hej! vajmi messze van tehátmég a magyar
nek.
gazda, hogy ilyesféle legeltetési s marhatartási rend
szertkövethetne vagy utánozhatna !meggyűlnea ma

gyargazdának a baja, ha pásztor nélküligy szabadon
És pedig, hogy an

bocsátaná barmait legeltetni !

golmódra, keritett legelőn tarthatná marháit , előbb
természetesen , átalános birtok tagositás
szükségeltetnék ; azután pedig az átalános an
tagositott birtoknak és vetőknek külön külön való

bekeritése is eleven sövényel. Mert ha csak egy,
két jóra való gazda vinné a keritési rendszert vég
hez, akkor Magyarhonban a nehány gazdának szor

galmából támadt sövény kerités a birtokokon, mind
annyi csupa torkos madaraknak tanyájává válandna.
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- Valamennyi verebek, seregélyek, szarkák fészke
ket verve ott, a gabonákat tönkre tennék. Azért kel
lene minden gazdának az eleven sövényt átalánosan
igénybe venni, hogy ekképen eloszolva a ragadozó
torkos madarak is , nem egy, s kettőnek birtokán,
hanem az egész határbeliének vetésein élődve , a
kár nem lenne oly felötlő. Nem élő példa e állitásom
bizonyitására az angol keritésű gazdaságon kivül
még- az olaszhoni gazdaság is ? a hola gabonavete
sekcsupa szederfák között állnak, még sincsennek azok
a madarak prédáinak kitéve , mert átalános ott a
faültetés a birtokokon .

Van alkalmam ez észrevételeket tapasztalni sa

ját káromból is , midőn kis birtokomat vágyván

nem ugyan sövénykép,de tájkiesitésért és jövendo

beli haszon élvezhetésért gyümölcsfa sorozatokkal
vetőnkint beültetni, és nem juthattam vágyott czé.
lomhozmég se ; mert senki más ezt nem utánozván,
midőn márgyümölcsösseim termést hoztak, a verebek,
szarkák egyre meglepvén fáimat s gyümölcseit fél
értibe már elprédálták, és a mi megmaradt , azt is
mét a jó emberek elorozták; holott ha több szomszéd
jaim velem a faültetést megkedvelik, és utánoznak,
ily prédának fáim , és mellette gabonáim is kitéve

nincsenek. Mikvégett, végre is kényszerülék fáimat,
midőn már azok hasznot hajtottak volna , gyökeres

től kiásatni , és more patrio régi szokás szerint
csak kopasz birtokon ismét gazdálkodni.
Tehát e részben is messze van a magyar gazda,

hogy az angolt követhesse, mert sok idő halad le, még

oly átalános szellem lengi át a magyar gazdát, hogy
még birtokainak minden különvetőit is eleven sö
vénynyel beültetve, keritse be, marháit is a keritett
jó legelőn , pásztor nélkül legeltethetve, táplálhassa .
Nem különben lesz az angol- és magyarhoni pia
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czokról, kereskedések helyhezetéről is szólni továbbá
felesleges. Mert ezeket naponta pangó piaczi viszo
Melynek
nyaink eléggé tapasztaltatják velünk.
életrevalósága szembetűnő befolyást gyakorol a
mezőgazdászat előmozditására, ha a gazda terménye

könnyen és haszonnal forditható pénzre. A jó pia
czok a kereskedési kedvező körülmények nyithatnak
csak csatornát a népek jólétére, gazdagitására, mint
nyitnak az angolpiaczok az angol gazdák számára.
A magyarnak ha eladni valója van , alig birván

rajta túladni, főkép némi haszonnal és nagy meny
nyiségben. S ha túl ád, csak azért ád, hogy a pénz
nek szinét, de nem fáradsága jutalmát láthassa ; hogy
mindennapi szükségleteit néműképen fedezhesse;
közterheit lerohassa.

Azért némely uradalmi és nagyobbgazdaságok
helyesen teszik , midőn szeszgyárakat állitatván fel,
hogy gabonáikat azokban felgyártva, szesz által érté
kesitsék és jobb szerével eladhassák s mellette a
takarmány bőségét is, hogy a moslékkal szaporithas
sák. Mert meglehet, hogy különben a gabonát ter
mészeti valóságába szállítva a magyar piaczra, s fő.
kép nagy mennyiségben, árasztva el a piaczot ,
könnyen a nem kelendőség, és lanyha piacz miatt,

vagy le kellene rakni, s ki tudja meddig érte hely
pénzt fizetni; vagy pedig ujra visszaczipeltetni.
Az ily körülményekből,azután könnyen képzelhető:
mennyi költség, mennyi fáradság, időmulasztás há
romaſhat az izzadó magyar gazdára a rosz piacz
végett is ! Pedig vajmi szép ábrándok kecsegte
ték a magyar gazdákat , a vasutaknak reméllett
hasznai, mielőtt azok megszülettek ? Várva azok
a mezei iparú kereskedésnek is nagyobb élénksé
gét, a terményeknek állandóbb és emelkedettebb

folytonosan tartó árát. Azonban, mit tapasztalunk ?
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csak azt, a mit a vasutak keletkezése előtt a

mezőgazdászat virúlása tekintetéből tapasztaltunk.

Mert folytonos lanyha élénktelen piaczokkal találko
zik a gazda most is, mint az előtt, leginkább ha
még saját fogyaszthatásán felül , bővebben elad
ható gabonája is van .

Mivel itt akkor van ára

a gabonának, ha szük a termés, de az épen nem
előny a gazdára nézve, mert kevés termésből sokat,
bár drágán is, el nem adhat , tehát a vasutak se

deritettek a gazdára vidorabb napokat, mint azelőtt
volt. — Sőt annyiban rövidséget okoztak, mennyi
ben a fuvarozás ideje is letünt; mely sok szegény
gazdának élelemszerül szolgált ; de szolgált a, lo

vaknak nagyobb érdekü tenyésztésére is. Úgy
a fatüzellő meggyérült, megdrágult, valamint a vas
nak ára is , mely utóbbi a gazdának vas szerszámjai
kiállithatását is megdrágítá ; de azért nem a drága

szerszámjai által előállított terményét.

- Hát ha

még tekintetbe vevődik, hogy a közelebbi időben,
a vasúti szállitás modja is mennyire megdrágúlt, any
nyira, hogy önkénytelenül elhiszszük, hogy a vasut,
majd épen semmi felötlő lendületére sem vált a gaz
dászati élénkebb üzletnek. – Mert a vasutak se se

gitik a gazdát a világ piaczain nyereséges keres
kedést jutányos módon üzhetni. Miként ne lenne

tehát a kereskedési viszonya is a magyar gazdá
nak egészen különböző az angolgazdáétól? ezek
ből is kitetsző. –

Ennyiféle különböző szinbe tünedezik tehát fel
a magyar gazdasági állapot az angol honéval szem
közt , azért hasztalan szerintem minden irodalmi

javallat, törekvés, az angol gazdasági rendszert, a
magyar gazdának felmutatni azon czélbúl, hogy azt
gazdaságába alkalmazza, s pedig hasztalan mind ad
dig, még a mostani helyzetnek mezei rendszerű ko
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rülményei, változni nem fognak. Hasztalan továbbá
mind addig, még a tagosztályal is átaljában meg

barátkozva, a helyes váltói gazdálkodást szinte áta
lánosan birtokán nem alkalmazza, s hozzá a felsze

reléshez olcsókamatu pénz forráshoz nemjuthat,hogy
gazdaságát oly felszerelésbe, s beruházási álapotba
lehessen képes állítani, miként mostoha években is a
drága uzsorás kezektől megmenekülhessen .
Végre még az angol legeltetés rendszerére nézve
sem mellőzhetem el azon észrevételemet is tenni, mi
ként én ugyan czélszerübbnek tartom a magyar gaz

daságban , ha nem igen ki terjedt a birtok és hozzá
ha külön , csupán legelőre való alkalmatos tér, s

mező nincs ; csak istállozással pótolni ki a legelte
tési marhatápláltatást, mint azt a német gazdák
is gyakorolják, mert szerintem , a trágya, istállózás

mellett, hongyülhet, és szaporodhat össze, a midőn a
legeltetés mellett, szerte a birtokon hullajtatva el,
csekély eredményt mutat. De istállón elegendő
alommal vegyülve, s öszveérve az mindenesetre
értékesebb å kint szerte elpergett és elpor

lott , elszáradt trágyánál. Továbbá , mint vetett
legelőt , hasznosabb letakaritani , hontakarékos
sággal felétetni, mint azt kint a mezőn összetipor
tatni , saját ürületei által legelhetetlené hagyni,
hanem is egész nyárszak által, legelább az első ka
szálást előbb róla felvenni, mely mindig bujább me
zőt szokott adni, a második kasza alá valónál, és úgy
lelegeltetni. Különben , hol kasza alávaló mező
pem virit, tanácsosabb lelegeltetni azt minden
esetre. De a magyar gazda szorítatva van téli

takarmányról is gondoskodni, mert a magyar honi
klima , égalj nem engedi meg téliszak át is mar

háit külső legeltetés által kiteleltetni, mint engedi
az angolgazdának az ő hazájának égalja. Mely a
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turnipsféle répákat tél által is legelhetővé engedi.
Holott magyarhonban örömünkrehasznunkra szol

gálna,ha csak nyáronta kivánt sikerrel az egyszerűbb
növényzetű tarló répa akarna tenyészni. Végre
is a vegyes marhatáplálást látom leghasznosabbnak,
t. i. részben , midön a mező megis kaszálható, istál

lon kaszált takarmányon tartani ; s részben is
mét ha nem kaszálható a mező legeltetni.

Nem

értvén ugyan ide a birkászatnak, csak a szarvasféle

marha tápláltatásának állapotját.
Ezek folytán tehát, nincs okunk a legeltetési
rendszer tárgyába se, igen kapaszkodnunk az an
gol legeltetésű marhatartás rendszeréhez, hanem a

melyekbe utánozhatók, azokba utánozzuk annyira,
mennyire körülményeink megengedhetik. Jelesen :
megengedhetőnek látnám , ha a tagositást mi

is átalánosan mielőbb életbe léptetni igyekeznénk ;
ha tagositott birtokainkon váltói rendszert állapita
nánk , ha az oly angolféle országos törvény hiányá
ban, mi magunk hoznánk szokásba meghatározni a
vetőrendjét , kezelését , föképen ha a birtok kibé
reltetne, tüzetne ki szerződésileg mily vetöjű rendel
kezeltessen a bérlett föld ? t. i. mit s mennyit s hová

vessen hol, s mit trágyázon a bérlő ? A bérlet pe
dig oly vállalkozókkal köttetne, ki a leirt feltétele
ket magáének teheti, és több évekre megtarthatja,
növelvén évről évre, nem pedig csökkentvén a föld
becsét, mint a mostani főkép kissebb rendű földbér
löknél épen nem ritkaság tapasztalni, a földeknek
rosszabb karbani viszszaadását mint az átvételnél
volt.

Csak igy előre kiszabott gazdálkodási mód

által növekedne tehát a föld becse a bérlőkezébe is,

fokoztatna fel haszná a tulajdonosra nézve is, mivel
vevő is hamarabb találtatna a birtokra, tapasztalva

jövedelmezését annak. S alig kételkedhetni, hogy
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ily bérleti rendszert a magyar gazdáknál is lassan
kint szokásba hozni ne lehetne. Ez előadottak
ban állván tehát nézetem , az Angolhoni gazdálko
dást utánozható modorra nézve is.*) Most lássuk

ismét a váltóról megkezdett, de félbe szakadt érte
kezés fonalát, folytatva viszont.

Fentebb már érintetett, hogy a külföldi gazdák
is, azért ragaszkodnak a váltórendszerhez, mert az
által csak látják be , gazdaságaikat hasznothaj
tóbbá tehetni. Tegyük tehát mi is az által virág
zobbá, okszerűbbé , jövedelmezőbbé gazdaságain
kat a mi által tevék az angol gazdák. Hogy pe

dig a váltóhaszna még kézzel foghatóbb legyena
gazda előtt, ime állitok ide magyar gazdasági pél
dát tájékozásul egy 700 hold körül lévő birtokban,

melybe kitünend vázlatba, mitképes az előállitani a
váltomellett, a midőn Váltó nélkül, képes nem lehete,
kivinni azt a mit különben kivitt.

Az illető gazdaság ugyan is azelőtt szinte
hármas vetőjü volt, s bár akkoriban az urbériség
is uralkodott mellette még, azért a tulajdonos több
hasznot reméllett jó bérlő kezeibe kiadni, mint há

zilag kezeltetni azt. Kibéreltetett tehet 12 évre.
Mely hoszszabb bérleti idő, alkalmat nyujtott a bér
lőnek , az átvett gazdaságot váltórendszer mellett
okszerűen kezelhetni. Tagositatlan lévén a bir
tok legott tagosítatott. A kérdéses bérlőnek nem
kelle angolféle bérrendszer szerint eleibe tűzni a

vetöforgások sat. rendjét, mert maga is jól értette a
helyes gazdálkodásnak minden csinnyát, a váltónak
*) A ki az angol gazdászati viszonyokat, és állapotokat a mi
einkre is vonatkozólag kivánja tüzetesebben megismérni : ne sajnálja az,
å múlt 1859 - ki M. G. 18-ik és több ezekre vonatkozó számaiban, az irói
szellem dús

יל

Visontainak " oly igen szakavatott tollal előrajzolt , pro

et contra való eszméit figyelemmel elolvasni. Valóban sok érdekes
tanuságot fog azokban feltalálni.
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szabályait is tudta annyira felhasználni, hogy el
végre is az illető birtoknak bérlője, a birtoknak va
lóságos tulajdonossa is lőn.
Jelenleg pedig urbériség nélkül is képes
lető tulajdonos szakavatott tisztsége által a beillesz
tett váltórendszer mellett : 1200-1400 szép nemesi
tett birkaszámot azon birtokon virágzó állapotban, az

igavonókat, heverő marhákat, lovakat, saját nevelésü
csikait pedig, kellő erőben tartani ; képes továbbá :
1600 őszi, 700 tavaszi (22 kévés) keresztkörüli ga
bona számot, 200-tól 300. szekérre menő mester

séges takarmányt, 2000 mérőnyi krumplit szesz
nek felgyártva , évenkint ' előállitani. S ezt mind
csupa 33hold száraz, kopár gyeplegelő, és 38 hold
szintoly természetű rét mellett. Holott a hármas
régi vető és volt egykori robot, és dézsma mel
lett, nem volt képes a gazdaság ennyit felmutatni,
de alig magát kellően fentartani. Pedig itt még
eddig, se guano, se compos, se olaj sonkoly, se alag
csövezés, talaj szellőztetés nem vétetett soha igénybe,

használatba, mint csupán csak az istállói gyárban
évenkint öszvegyülni szokott, ésjó kezelt 2000 sze
kér körüli trágya. Pedig ha körültekintünk ma

gyar gazdaságaink felett, alig találunk sokat oly
700 hold körüli gazdaságot mely a hármas vetője

mellett lenne képes ennyi elsoroltakat előmutatni

t. i. birkászat, s marhatartás, takarmány, és ga
bona előállításba.

A váltónak tehát mind eme előrajzolt jó tulajdo
nai mellett is felötlő : hogy annak alkalmaztatása
még is gyéren mutatkozik még nagy birtokokban.
Pedig ha van annak helye, épen a nagy gazdasá
gokban kellene annak helyének lenni, a mivel
hetés könnyebbségeért; az okszerűbb kezelhetéseért.
Felotlő továbbá azért is , mert elmultak már azon
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idők, midőn a nagy birtokosok külföldről kénytele
nitetének intéző gazdatiszteket behozni uradal .

maikba, hogy váltói gazdaságotrendezzenek. Pedig
nem ritkán megtörtént, hogy azon behozott külföldi
gazdaintézők se tudtak sokkal többet , a bel

földieknél, mind a mellett , hogy a földesurasá
gokat sok szép reményü igéretekkel halmozák el.
Mert megesett az is , hogy az ó , de a körülmé
nyek szerint még jó rendszert is , ujitás örve alatt,
felforgattatták, s helyébe ujat teremtének . S nem ös

merve amagyarhon mezei visszonyokat,tervok gyak
ran meghiúsult. Azok pedig többnyire, a végrehajtó
altisztekre háromult. Mi által legott kész vala a föl

desúr előtt az oly intézői mentség. Tehát mint
mondám, letünt azon idő ! Jelenleg nincs szükség
külföldre szorulni, egy földbirtokosnak se ; s ha
szorul, az igen sajnos !
miután hazánk bővelke
-

dik már elég értelmes avatott és kitünő gazdai
Csak alkalom , és mód legyen a
egyéniségekkel.

tisztiintéző értelmességet végrehajthatni! a vál
tót is szabályszerüen elrendezhetni. Nem is tapasz

talni e 'képzelt hiány miatt , most már a váltó
ellen kifogást, hanem látszik akadályul inkább szol
gálni a többi között a már fent is előhozott okokon
kivül, az is : hogy még eddig meghatározott állapo
dás a felett nincs,t.i. melyik vetőforgás lenne

a legalkalmatosabb? e felett eddig a gazdák
nézetei igen különbözők, eltérők, mert egyik a né.

gyest másik az ötöst , hatost sat. pártolja , s
ajánlja alkalmazandónak ;. pedig egyiránt a
kissebb birtokban úgy , mint a nagyban. A
négy est pedig némelyek , majd alkalmatlan vető
nek is itélik. Mert úgymond : a mint a 4-es vető
kezdődik, úgy azonnal végződik is . S eme rögtönö.

177

ző fordulatnak tulajdonítván azután , ha a stájerhere
sem sikerül jól .
Nézetem e részben az : hogy igen idomtalan s

helytelen vetőforgás lenne az, mely a nagybirtokot
a kisebb számu váltóra , - p. 0. 4- esre 5 -re osztaná;

– a kisebbet pedig 8 -ra 10-re s úgy tovább, nem
pedig megforditva. Azt a józan felfogás sugallja :
hogy minél kisebb a birtok , annál kisebb számú

váltóba illesztessen is az ; s minél pedig nagyobb an
nál nagyobb vetöforgásba. Azért különös csodálko
zásra való azon ellenvetett ok is : hogy mivela stájer

a röviden bevégzett forduló pálya miatt, mint t. i. al
líttatik, nem diszlik, azért nem is méltó a pártolásra.
Pedig a külhoni német gazdáktól nem egyszer vala
alkalmam hallani, hogy a kisebb földtérrel birok a
stájert, hármas vető mellett is,igen jó sikerrel tenyész
tik, nem hagyván soha fekete üres ugart, hanem a ta

vaszival elvettetvén a stájer, ugarfordulóba is nagy
haszonnal kaszáltatik egyszer, néha kétszer, ha hozzá
az idő kedvez, s feltöretve, őszivel, olykor egy szán
tásba is bevettetik. S azért jó diszlik a stájer is, de jó

az őszi is . Ha pedig váratlan időjárás miatt, ez utóbbi,
az őszi termés t. i. kedvezőleg nem ütne ki, a miatt
sem esik kétségbe a külgazda, mert az elővetemény,

a heretakarmány lekaszálás által jóformán pótoltatva
érzi az őszi hiányt is, miután marháit, fejőseit jól táp

lálhatva, a tejhaszonból, vajból, turóból vagysajtból
kétszeres haszonnal is beveheti az őszibe netalán

szenvedett hiányt ; - nem állván a német gazda azon

panaszal elő : hogy nálok a tehénhaszonnak semmi

kelete, semmi jövedelme. Epen csak is az ott a jöve
delem ; mert értik a fogást a tejhasznot haszonra
forditani. Mi nálunk pedig ez ellen a panasz áta

lános a magyar gazdáknál, mert még saját házi
szükségünkre sem birunk oly turót, sajtot késziteni,
12
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mint a külföldi.

Hanem , mint a marhatenyész

tésre szolgáló országban külföldről vásároljuk a fino
mabbféle sajtokat drága pénzen . Pedig mi is gyárt
hatnánk és kereskedelmi czikké fordithatnók a tej

hasznot úgy, mint a külföldiek , csak vágynánk mi
is annak megkészitési módját kellően magunkévá

tenni. Tudok egy jókora nagy gazdaságot,mely né
hány év előtt tehenészetet tartva, ily előitélettel
nem törődött; hanem mivel persze faluhelyen
helyben nem volt kelendősége a tejhaszonnak, te
hát, vajba, sajtba Pestre szállitotta szekér számra,

s meglón legott egyszerre kelendősége a tejha
szonnak. Miért nem lehetne tehát átalánosabban a

kellő tejkezelést felkarolni, s legalább Pestre és
másfelé is azt szállittatni ? Csak legyen akarat a tej.
kezelést is ugy betanulni, hogy abból hasznos ke
reskedelmi czikk válhasson .

Tehát ez eltérőleg előadott példácska is némi
felvilágositást szolgáltathat arra : hogy ha hár
mas forgásba vethető a stájer, s haszonnal miért ne lenne a többes , t. i. négyes vetőbe még
biztosabb számitással vethető ? De saját próbám

szerint is, jó sikerült a stájer négyes forgóba,
ha egy kissé nedvesebb időjárás kedvezett reá. Tehát

ha épen nem sikerül néha, annak nem a négyes
vető az oka, hanem a kedvezőtlen időjárás. Különben,
ha a klima termesztésére nem alkalmatos, nincs a

gazda épen a stájerhere termesztéséhez kötve le ,
szabadságában áll más, körülményeihez mértebb ta

karmánynemüket vetni s kasza alá venni. Egyéb

iránt a négyesben is a megelőzni szokott három
rendü termény, u. m. Őszi, kapás, távaszi, mind meg.
annyi különböző nemű, eléggé képes elkészithetni a
földet a stájer alá is akép, hogy ismét a fordúló be

álltával, stájerhere juthasson bele, - Csupán

sa
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ját tapasztalásom szerint is, ott lehetne a here disz
lése ellen kifogással állni elő, hol a here feltöretve
legott közvetlen , minden másnemű közbevetése s
használása nélkül, vettetne ujra bele a here, vagy

ily esetben valójában kivánt si
kerrel nem diszlene sem egyik sem másik. Ez előt

bár luczerna is :

tem is bebizonyult tény ; ki rajta kétségeskedik , meg
próbálhatja.
Azért tehát a négyes vető ellen a kifogás

igen méltatlan ; s a kinek hozzá kedve s helyzeti
viszonyaihoz képest alkalma van , - használhatja
azt is. Különben pedig minden váltó meg álla
pitást , a birtok terjedése és a termesztendő termé

nyeknek viszonya s meghatározása dönthet el. Sze
rintem azon elvet tartván szem előtt : hogy kis
birtokot sok nemüek termesztésével elfoglalni, s

igy sok vetőre feldarabolni, nem czélszerű. Nagy
birtokot ellenben, kevés számú vetőre felosztani, igen
czéltalan s haszontalan . Mivel igy a gazda az okszerű

gazdálkodhatás czélját elérni nem foghatja. A kis
birtokot p.o. őszi kalászos, kapás, tavasz kalászos és
takarmány vetőre felosztani, igen elegendő. Már ez
utóbbi , kaszáló vagy legelő meghosszabitásá
val, megszaporitható, 4 - esre vagy 5-ösre is, a mint

a körülmények magokkal hozzák. E váltó mellett, a
kisgazda jó karban feltarthatja gazdaságát ; mert
kalászost,kapást, mint kukoriczát vagy mást sikere
sen termeszthet ;

takarmány mellett pedig pár
növendék marhát pénzre is fordithat. Melyek mind
bizonyosabb jövedelmet nyujthatnak , a ritkábban
sikerülni szokott olajféle növényeknél. Tehát a vál
tó számának vagy alkalmatosabb voltának megha
-

tározhatása felett is álló, eddigi kétség, valamint az

elfogadását hátráltató ok is meg fog szűnni: - ha
kiki, mielőbb azt magáévá tenné s birtokába illesz
12 *
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tené birtokának

terjedelmét , helyzetének

vi

szonyát fogja tekintetbe venni s azok szerint a
váltószámot is megállapítani.
Miután pedig a váltó az ugarföldnek, eltörül
tetése kedvéért is hozatott volna be a gazdálkodás
sodrába, mint fönt a kertigazdaság tárgyalásánál is

említve vala, t. i. hogy a gazdának egy talpalatnyi
földje se heverjen haszon nélkül,
mindazonáltal
az elvet a kérdéses fekete ugar érdekében átalá
no's ságban felállitani s mindenkorra az ugart
nélkülözhetőnek lenni nem mondhatom , tanácsosnak

sem tartom , leginkább a nagyobb gazdaságokban.
Igen helyén állván itt is azon axioma : „ hogy

semmi szabály kivétel nélkül.“. – Mert csakugyan
főképen mint előbb érintetett nagyobb gazdasá
gokban , a fekete ugar is el nem mellőzhető . A
váltó megkezdésekor pedig épen nem nélkülöz
hető, mig egy párszor t . i . a rotatio a vetőforgás

meg nem fordul, vagyis mig egy párszor az őszi
alá kerülő vető javitáson nem megy keresztül ; le
gyen az aztán trágya, vagy parlagolás, vagy mes
terségesen vetett legelő által javitva, az mindegy.

Az ugart tisztára még a világhirü angol
g a zda sem tartja czélszerűnek végkép elhagyni
gazdálkodási rendszeréből, a mint az , az alább

előfordulandó váltó példányaiból is ki fog derülni.
Nem tanácsos tehát elhagyni az ugart, a beállható

sokféle időjárás végett is, mely a gazdaságot gyak
ran környezni szokta ; s intésül szolgál : hogy a
gazda nem mindig lehet képes, vetett ugart is, jó
elkésziteni őszi alá, ha p . 0. túlságos száraz vagy

túlságos esős idők lepik meg a gazdát , melyek
ellentállnak : hogy kellő időben ,megkivántató munkát
hajthasson ily ugarba végre, hogy az őszi vetés t. i.
el ne késsen ; vagy rosz munkálatba azt vetni ne
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kénytelenittessen .

Pedig ha roszúl mivelt vagy

elkésett földbe vet a gazda, gyakran felsül, főké
pen a buza jó reményü aratásával. Azért igen taná

csos, ha kéznél a gazdaság terjedelméhez képest egy
vagy két ugаr vető is áll készen rendelkezése alatt;

a melyet mindenesetre, a tulságosabb időjárások
mellett is képesebb lesz jó elkészitetni az őszi buza
alá .
Egyedül tehát abba a gazda ne bizza el ma
gát, hogy a mulasztott kellő munkáltatást, őszkori

jó idő beálltával is helyrehozhatja , mert erre nem
mindig számitható . -- A rozs vetés még hamarabb
sikerülhet mint a búzáé, nem lévén oly kényes te

nyésztésű, mint a b u za , csak jó, bár haTeegy
szán
hát nag
tású porhanyós földbe jusson az.

birtokban elkerülhetetlenebb az

y

tiszta ugar ,

még jobban , mint a kisebb birtokban , de a buza
szem is kiképzettebbnek , szebbnek , nehezebbnek
tapasztaltatik lenni a fekete , mint a zöld ugar után .

A kis birtokos inkább kényszerül fekete ugar nélkül
gazdálkodni ; de majd jobban is meggyőzheti azt
illően elkészithetni, mint a nagy birtokú gazda ;

mert amott aránylag , majd több igás erő szokott
tartatni, mint a nagy gazdaságokban .
Igaz, vannak tájékok, vannak földrészek is, hol

nem csak zöldtakarmány után, de még kukoricza,
krumpli vagy más után is bizvást vetnek , nem csak
rozsot , de buzát is ; - s talán néha jó foga
nattal is . De az ily vidék azt tartom , nem sok van

s meglehet, hogy oly helyeken is inkább a kedvező
időjárásnak , mint a föld termékenységének köszön
hető ; s talán csupa vakszerencse közé is sorozható .
Nézetem szerint : váltót rendezni, mindig ta

nácsosabbnak vélném úgy : hogy kapás után soha
öszi , hanem ta vaszi vetemény következnék .
Mert kapás után jó tavaszi, biztosabban vár
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ható, mint jó őszi. – többnyire egy szántás után is:
– mert tavaszi alá a kapálás, s még hozzá őszkor a

netaláni egyszerű felszántás, a téli fagy, hó, eső
által jó elkészülvén, megülepedvén, megérvén, a föld,
abban kedvező tápalapot nyerve a tavaszi, könnyeb
ben daczolhat a beállható nyáriszakú szárazsággal is.

Némelyek ugyan azon indokokat hozzák fel a kapás
után vetett öszi szokás mellett : hogy a kapálás ,

töltögetés , elég ugarolás. Igen szépen meg
köszönni való módja lehet ez, az őszi alá való föld
elkészitésnek ! - ha t. i . a földbe , egész nyár

által növényzet s termény áll ; benne tengödik
s benne élődve , erejét fogyasztja a földnek ;

főképen : ha még mellette nyakig érő gazok is vi
ritva segitnek a termő erőt kizsarolni. Ily kapálást,
töltögetési előmunkálatot , föld előkészitőnek , őszi

alá tekinteni, nem lehet ! főkép ha az egyszeri szán
tásnak sincs ideje megülepedni, megérni; hanem
közvetlen
azon egy szántásba vettetikbe az illető
m
Őszi

ag .

Némelyek az ugar-eltörlés mellett azon indo
kot is támasztják : hogy a trágyázott, vagy jó erő.
teljes földet, heverő ugarnak azért sem lehet hagyni
meg, hogy a belevetendő gabona meg ne düljön .

Szükségeltetvén tehát ugy mond , előnövény által
azt mérsékelni. Emez indokolása a kérdéses u gar

nak nagyon is helyén van ; ha t.i. valóban bir a
gazda oly javitott, trágyazott, vagy televénnyel telt
földdel ? Mivel valóban ! veszteség és bűn lenne , oly
tápdús földet minden haszon nélkül hevertetni, csak
mellette a kellő megmunkáltatást el ne hibázza ;
mert e nélkül a tápdús föld sem teremt neki óriás

termést. Különben a gazdának körülménye , helyzete
határozhatja meg az ugarnak meg vagy nem tar
– De saját nézetem csak figyelmet kiván

tását.

1
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oda költeni fel, hogy a hol rövidség nélkül lehet

ugart hagyni, minden esetre jó kéznél tartalék “
gyanánt tiszta ugart is tartani : a bizonyosabb
termésre számolhatás végett. Egyébiránt, hogy az

oly erős földbe is a gabona meg ne düljön , elég
módja van ma már a gazdának megelőzni azt. Ilyen
módja lehet p . 0. a téli fagyon való lelegeltetés ;
úgy szintén tavaszkor is még szárba nem indul és
kárt nem tesz ; megfuttatni rajta a birkát, de nem tövig
lerágatnia vetést, alig lesz eredménytelen . De jó mód
lesz elejét venni a dülésnek tavaszkor sallóval is ;
főképen takarmány szűke ideiben. S ha maga a tu
lajdonos nem győzi, vagy reá nem ér, találkozand
elég takarmányszorúlt gazda, ki felibe, harmadába

készséggel lesallózza. Olyan módot szintén nyujt a
dülés megelőzésére a ritkásabb , de egyenlően irá
nyozott vetés is. Ennek elérhetésére pedig jónak talál

tatik a kétszeri vetés, t. i. felét a magnak leszántás alá,
felét pedig a szántásra fel vetni s hozzá keresztbe be
vasalni, igy ha sürűbben húll alá is a mag, azért nem
leend egy csomóba, a borozdába öszvetodulva ; ha

nem szerte s mégis mindenütt belepve a föld. - Az
egyszeri , akár felüli, akár alóli vetés , hamarabb
megcsalja a gazdát ; ha ritkán vet ; mert a hosszan
tos boronálás által a magházba borozdába gördül
vén ismét a szem , igy a borozda köze többnyire
üresen maradván , ha hozzá még a vetőszántás is

nagyra van fogatva, akkor soküres hely marad a
borozda közibe mag nélkül ; hol pedig mag, gyö.

kér nincs, ott nem is teremhet. Némelyek ismét, az

arányosabb vetés elérhetése végett, szeretik előbb
a felszántott földet vas boronával elegyengetni,s úgy
reá vetni és ujra vasalni és töviskelni. Ez szerin

tem , koczkavetés ! mert ha nyirkos földbe tör
ténhet ez meg, és hozzá nem sokára eső is járól,
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hogy minél előbb egyaránt ki kelhet ésmegerősöd
het, akkor szerencsés a vetés . De ha száraz földbe
esik a mag, és még hosszas szárazság is követi azt,

és ki nem kelhet, meg semgyökerezhet , akkor va
16ban nem nagy szerencse ; mert fennt lévén a mag,

jól el nem takartathatik mind a fennyedén a vas
borona által jelelt borozdákban ; tehát a varjuk azután

igen jó prédát tehetnek benne, mi semmi haszon, ha
nem kár. De egy kis szárazság is hamarabb kifony

nyasztja a netalán kelésbe csirkába indult magva
kat is. Azon kivül a fennyedén lévő gyökereket a szá

raz, hótalan tél is hamarabb kifagyasztja mint a
mélyebben vert gyökereket. Azért e tekintetben, ki

épen elboronált földre kiván vetni, az többé azután
ne hegyes vasboronával , hanem 7. vagy 9. kapás
ekeboronával boronálja be; jobban érend czélt, mert
a 9. kapák jobban képesek lehetnek, a magvat is ösz
vekeverni és földdel eltakarni, mint a csupa hegyes

vasboronák karczolás által. Mag sem maradván azu
tán annyi földszint az égi madarak szamára, mint
marad a vasborona után, mely szintén a mag nak
megtakaritására is jó szolgál. De tanácsos , ha le
hető.: keresztbe beboronálni a kapás ekékkel is ,
jobban eloszolhat a mag.

Hasonlóképen megdőlési előzőnek ajánltatik
a mélyebb szántásba történni szokott vetés is. Pe

dig szerintem , ha kövér a föld, és hozzá gyakori
esőzések csatlakoznak, valóban a mély szántás sem.
igen menti meg a vetést a megdőléstől. Ha pedig
szárazabb időjárás uralkodik, akkor a fennyedén

szántott földben sem dől meg , bárha az trágyázott is.
Azokért a mély szántásnál előbbre valónak lehet te

kinteni a megdölés ellen, a fentérintett kétszeri vetést

sekekapávalvaló elboronálást,a ritkább de egyenlőbb
vetést. A mély szántásról lévén szó ,egy észrevételt
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teszek a felett is t. i. , hogy némelyek a szántás mély
ségétől igen nagyon tételezik fel a termés fokozatắt.

Én ezt eleget kisérgettem kinyomozni, kivántam a va
lódiságról meggyőződni, azért árkokat, gödröket há
rom lábnyi mélységre is ásattam ugarláskor, még sem
tapasztaltam különbséget a rendes szántású és az

igy mélyitett földben levő vetés közt, mert száraz év
ben a mély szántás után sem dőlt meg a vetés ; esős
évben pedig ott is megdőlt , főkép ha a föld hozzá
még trágyázott is volt, de még a diszlésre nézve sem
találtam különbséget az igen mély és nem igen mély
szántású vetés között,tehát a mély szántás sem áll min
dig ellent a vetés megdőlésének. Ezek után tehát vala

mennyi felhordottokok sem elegendők arra ,hogy átal
jában az ugar a váltórendszerbeis egészen kiküszöböl.
tessék, csak kivételesen, hol t.i. az csakugyan a gazda

ságnak rövidsége nélkül nélkülözhető, mellőztessen el.
Mert tudok ez évben is birtokot, hoľa zöld ugar, a rajta

lévő takarmány után meg nem trágyáztathatott, s
kellően el sem készitethetett őszi alá, a folytonos

esőzés miatt , ez pedig nem kis baj, mert ily eset

igen koczkáztathatja a vetés jó sikerültét. De tavaly
is láttam oly zöld ugart, a maga ideiben el nem ké

szithetni, s az aratás nem is igen volt utána kielé
gitő, a midőn a tiszta ugarba lévő vetés sokkal jobb
s kitünőbb volt. Tehát az ugar is mennyire lehet
fentartandó a jó termésnek biztosabb megnyerhetése
végett ? - a gazda belátásától függ.

Ime ezek valának a váltó feletti szerény néze

teim , körülményesen elméletileg előrajzolva. Most
lássuk a váltót gyakorlati példákban is előadva.
S előbb is vegyük példába az angolhoni váltó
példányokat,melyek ott t.i. gyakorlatban divatoznak,
az Anglia haszonbérlési állapotának ismertetése után,
jelesen :
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I. A négyes váltót .
1. Ugar fű, lóhere kaszálóval, 2. búza , 3. tur
nipsz, 4. árpa, fű s lóhermagval vetve.
Eme angol négyes példa a magyar gazdaságban
nem igen tapasztaltatik alkalmazásban , a turnipsz
répa nem tenyésztése végett, mely nálunk még is
meretlen répafaj, s klimánkkal is alig megegyező,
bár a magja itt is kezdetik árultatni,

jó lenne

vele próbát tenni .

Hanem a turnipszrépa helyett kukoriczát vagy
krumplit, burgundiát , babot alkalmazva lehet ak
kép vetni:

1 -ör ugar, 2. búza, 3. kapás, 4. tavaszi, fú s here

keverékkelvetve. Csakhogy vagy ugar, vagy kapás
alá rendesen minden fordulóba trágyáztasson ; ha
épen első kezdetben nem telik, legalább a másik sat.
fordulóba ne mulasztasson el . Azért az ily első évi

trágyahiány esetben , jó lesz az erősebb földön el.
kezdeni a kapást vagy a váltói sorba eső ugart.

Vagy lehet kapáson kezdeni: 1. kapás, 2. tavaszi
fű lóher-keverékkel, 3. kaszáló, 4. öszi, vagy 1. ugar

lednek-keverékkel, vagy másnemű zöld takarmány.
nyal, mint fele zöld rozszsal , fele árpa s zab keve
rékkel. 2. őszi, 3. kapás, 4. tavaszi , tarlóba köles
vagy tarló répa.
II . Az ötöst.
!

Az angolféle ötös imez : 1. ugаr fümagval,
herével vetett kaszáló , 2 búza, 3. turnipsz, 4. árpa
fű s lóherrel vetve, 5. kaszáló , vagy 1. zab vagy
bab, 2. tiszta ugar, 3. búza fűmag - vetéssel, 4. kaszáló,
5. kaszáló vagy legelő.
Itt is a turnipsz répa és bab viszi a vetői sze
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repet. Minálunk nincs a babra nézve oly nagy figye
lem, azért többnyire csak kukoricza vagy szóló kö
zött és kertekben szokott mellékesen termesztetni.

Nálunk az ötös ekkép lehetne alkalmazható:

1. kapás, mint a 4-nél, 2.tavaszi kaszálandó fűmag
val, 3. kaszáló , 4. őszi , 5. lednek keverék . Vagy
meg lehet hagyni
még a 4. számú vetősorba is , s úgy az őszi , az 5 .

a 3 -ik számú kaszálót, ha jó ?
számú vetőbe fogna esni.

Ez által a kaszáló 2 évre szolgálna , mely min.
dig előnyösebb az egy évi kaszálónál, a föld termé
kenyitésére nézve is, de a fűmagra nézve is , mert
igy egy vetéssel két évig kaszálható.
Lehet ugyan az ugarnak fele részében , tavaszi

repczét, másik felében dohányt is termeszteni, ha a

föld jó termékeny s buja erőbe van ; csakhogy a
tavaszi repczéből még kevés gazda gazdagodott
meg, azért czélszerűbb azt mással felcserélni. Leg

jobbnak tartom, főkép kisebb birtokban, ha az ugar
takarmányfélével foglaltatik el , s marhajavitásra
forditatik a takarmány, igy trágyára is szertehető,
marhából is pénzelhető. - A nagyobb birtokú gazda

jobban bevetheti ugarját: borsóval, babbal, lencsével,
lennel, mákkal vagy dohánynyal is, a melyikkel t.i.
jobban remél czélt érhetni,

E vetőpéldányok pedig a kisebb birtokokban
leginkább alkalmazhatók , mintegy 40-50 hold
számig
Lássunk nagyobb birtokokra alkalmazhatókat

is, s pedig az angolféle példányokból.
III. A hatost.

U.m. 1. zab, borsó, feltörtkaszáló után, 2. tiszta
ugar, 3. buza fükeverékkel , 4. kaszáló, 5. legelő, 6 .

legelő, vagy pedig : 1 zab , feltört kaszáló után , 2.
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bab, borsó, 3. tiszta ugar, 4. búza fümagval, 5. ka
száló, 5. legelő.
E vetőpéldányt, úgy hiszem nálunk is lehet al
kalmazni , mert vannak itt is vidékek , hol a borsó,

bab szokott jó tenyészni, főkép oly angolfélejó föld
ben ; s meglehet hasznosabb üzletet is lehetne azok

kal tenni, mint az árpával vagy kukoriczával, ha itt
nem, legalább külföldön, kiegyengetve előbb az út
ját az eladásnak. Ha p. 0. a csehországi üzérkedő tud

itt száz mérőre is rúgó mákmennyiséggel haszonnal
üzérkedni nyerekedni a mi piaczunkon , miért ne
lehetne a magyarnak is a sajáthazájában ilyennel ke
reskedést üzni, de még külföldön is ?

csak az út

ját, módját nyomozzaki úgy, mint a külföldi itt ki
nyomozza.

Lássunk magyar hatos váltót is : 1. kapás , 2.
tavasz fű s here magvakkal, 3. kaszáló, 4. Őszi, 5.
keverék takarmány, 6. őszi . Vagy 1. ugar, 2. őszi , 3.

kapás, 4. tavaszi takarmány magvakkal, 5. kaszáló,
6. vagy 'mind őszi gabona , vagy őszi repcze . Vagy
1. ugar lednek-keverékkel, 2. őszi, 3. kapás, 4. tava
szi fűkeverékkel, 5. kaszáló , 6. is kaszáló, vagy őszi a

mint t.i. a gazda belátása jobbnak tartja, úgy forgatja.
IV. A nyolczast.
Előbb lássuk az angol nyolczast 1. tiszta ugar,
2. búza, 3. turnipsz. 4. tavaszi búza vagy árpa ló
herrel, 5. kaszáló, 6. búza, 7. bab, 8. zab .

Ime ezen négy rendbeli vetőket tudjuk az ada
tok nyomán divatozni az angol gazdáknál. Látni
ezekből, hogy a tiszta ugar végképen nincs ott sem
kiküszöbölve a vetőrendből. Látni, hogy ott is ga

bona s takarmányvetésre fordittatik a fő figyelem .

Látni végre, hogy a mivelési ágakban még is különb
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ség van a miénktől . Mivel az angol gazdáknál csak
a turnipsz, a bab, borsó , a stájer here s fűmagvak,
reigrászok (évelő füvek ) búza , s néha árpa, a ked
velt s otthonos mivelési ágak. A kukoricza , krumpli,
rozs, lednek, repcze, luczerna pedig , mivel a vetők
soraiban elő nem fordúlnak , alig termesztetnek .

De továbbá kitűnik az elsorolt vetőpéldányok
ból az is , hogy sehol hármas, s közös bitangú vető

nincs ; miért ragaszkodik tehát a magyar gazda oly
előszeretettel ahhoz ?

ha a több vetőjű rendszer

jutalmazúbbnak s hasznothajtóbbnak tapasztaltatik
a már előre haladt külhoni gazdáknál is , kik bizo
nyosan szintén el nem váltak volna a hármastól,
a közöstől, ha azt jobbnak beismerték volna ök
is a váltói rendszernél.

Ezek után , miután láttuk az angol nyolczast,

lássuk a magyar nyolczas váltót is : 1. ugar,2.őszi,
3. kapás, 4. tavaszi takarmány -magval, 5. kaszáló,
6. kaszáló vagy legelő , 7. őszi gabona vagy öszi

repcze, 8. zab vagy búza, a mint gabona vagy rep
cze előzte meg .

Ezen többszámú vetőpéldányt, valamint a ki
lenczest is a középnagyságú birtokra vélem alkal

mazhatónak úgy, hogy külön állandó luczernás is
legyen mindig mellette. A terjedtebb gazdaságokra
nézve pedig alkalmatosnak találom még a többes
számúakat, mint :
V. A Tizenkettest.

Tizenhármast ,

s a többest helyesen beállitva.
Ily formán : 1. ugar, 2. őszi , 3. kapás, 4. tavaszi
árpa luczerna és reigras keverékkel, 5. kaszáló , 6.
kaszáló, 7. őszi, 8, zab, 9. lednek keverék , 10. őszi

repcze, 11. őszi , luczerna , esparzet , reigras keve
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rékkel, 12. kaszáló vagy legelő, mely az ugar fordu
lóra is megmaradhat legelőnek , s ha 13 - as lesz,
lehet a 13- ik vető tiszta s állandó lu czerná s es

párzettel, franczia reigrassal, *) mert e nélkül alig

boldogul egy gazda is, főkép szárazság idejében, a
midőn minden más takarmány megcsökken , ez még
is legalább két, három kaszálót ád akkor is.

Ezután még egy ujnemű vetőt is jónak látok
ide igtatni t. i. lásd a tulsó oldalon.
*) A ki bolti fűmagra restel pénzt kiadni, iparkodjon legalább
jó sok szénaperjét szerezni a jó szénatermő vidékeken. s ha van

rosz rétje vagy legelóje, kimivelvén előbb azokat jó , azután vesse
be őszkor sűrűen szénaperjével, keverve közébe ritkásan őszi rozsot
polyvát kaszálóra. Igy olesón juthat haszálóra vagy legelőre is.
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E vetőt a középszerű és nagyobb birtokban is
igen czélszerűen lehet alkalmazni a kevesebb trágya

és iga erő mellett is. Mert trágyát oly gyakran nem
igényel a több s hosszabb legelői rendszer miatt,
miután a jó legelő, illetőleg kaszáló igen javitja a
földet. Különben az őszi tarló , a tavaszi tarlónál

mindig tápdúsabb legelőt szokott nyujtani ; mivel a
kipergett őszi mag kikelve , tavaszra gazdag le

gelővel vigasztalja meg a gazdát, főképen még ha az
előirt rend szerint az őszire fűmag is vettetik . Akkint
azután jó legelő, de jó kaszáló is válik a gazdaság
ban. Ha pedig a tavaszi dülő használata a luczernás
által keresztül ment, lehet a tavaszit, őszi dülővel

felcserélni . Igy szépen lassankint, egyik dülő is,
másik is meg fog javúlni, s marha vagy birka te
nyésztésre, jó alkalmat nyujtani, főkép, hol sok le

gelő térség hever, ily módon lehet azt helyre hozni.
Például : ily vető mellett egy 120 holdas bir
tokban kikerülhet :

1. Legelő s néha kaszáló is az őszi
45 hold

dülőbe összesen

tavaszdülőbe az árpa, s led

nek tarló legelőt , 20 holdat nem

5. Lednek takarmány
6. Luczerna kaszáló

15 hold
25
15

-10
10

27

09

is számitva .)
2. Őszi vetés öszvesen
3. Kapás a tavasz dülőbe
4. Zab , Arpa

12
91

Összesen 120 hold.

Ezen elrendezés mellett is lehet elég barmot tar
tani, de hasznot is bevenni. Az igaz, e vetőbe az

Őszi legkisebb számú vető ; de jó pihent, munkált
földbe vetett öszi , felérhet két annyi térű s bár,
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hogy frissibe trágyázott vetésű őszivel. Mert ily
földben nem dől meg a gabona oly hamar, és szépen

szokott diszleni. A szalmahiányt pedig , ha van,
könnyebb sok takarmány és legelő mellett kipótolni
vételútján is , mint a takarmányt, vagy jó legelőt
sok szalma mellett. De a kapás is jóformán kipótolja
az őszi csekélyebb vetőt , legalább pénzelhetésbe .
Azért nem megvetendő vető forgás, hol az al
kalmazható .

A külhoni német gazdák vetői is igen hasonlita

nak a nálunk itt-ott gyakorlatba lévökkel. Például a
hatos. 1. kapás. 2. tavaszi lóherrel. 3. kaszáló. 4. buza.
5.lednekkeverék. 6. ismét búza. Vannak még más

többféle váltópéldányok is , melyeket ide igtatni
hosszadalmas lenne. De vannak olyak is , melyek

csak p a pirosón ,de nem a gyakorlat terén
kivihetők s melyeket sok kis gazda nem is ké
pes az alkalmazásra felfogni.

Végre a hármas vetőt is lehet okszerűen fel
használni , ha tagosítva van ; csakhogy nem oly

kényelemmel s haszonnal, mint a több vetőút , a
hol t. i. több idő van külön minden neműre elké.
sziteni a földet.

Igy lehet a hármasba is 1. fél tiszta ugart

hagyni, másik felibe pedig keveréktakarmányt
vagy stájert kaszálni. 2. lehet az őszi féltarlóba

tarlórépát,kölest, pohánkát vetni, másik felét pedig
legelőnek hagyni. 3. lehet árpa, zab vetés közé ott
is herét vetni, s az ugart igy fris vetés nélkül kaszá
lónak felhasználni. Különben a hármas vető , a mai

időben már csak néhány holdnyi kisebb s tagositat
lan birtokba való.

Ez elsorolt többféle vetők nyomán kisértsünk

meg egy gyakorlati alkalmazást is egy nagyobb
szerű 500 holdas birtokon, némű tájékozásúl feltéve
13
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hogy nincs semmi rét, se legelő. Valjon miként le

hetne azon hasznos gazdálkodást üzni, legalább
olyat, hogy rajta 500-800 birkát és kellő számú
igást és más marhát is állandóan jó erőbe kitartani
lehetne, és mellette hasznot is látni?

Szerény nézetem szerint itt a 14- es vetőjű váltó
lenne a legalkalmatosabb eszköz a feltüzött kérdés
megfejtésére. Felosztván az 500 holdas birtokot 35

holdjával, a következőkép :
1. 35 hold ugar. Kezdetben csak 912 szekérrel

trágyázva .

Őszi , tarlója legelő.

2.
12

5.

Kapás , kukoricza , krumpli , vagy
dohány.

29

Árpa, luczerna, baltaczim, reigras ke

4.

verékkel .

.
5
6.
7.
8.

.

95

Kaszáló, kétszer, háromszor.

17

Legelő s feltörve őszi.

12

Őszi *) tarlója legelő .

Kaszáló legalább egyszer, azután legelő.

9.

Zab, tarlója legelő.

97

10.

72

Lednekkeverék , 760 szekértrágyával
legalább feljavitva első fordulóra,má
sodikra azután többel is.

Öszi repcze, ha lehet a földbe bizni ?

11 .

különben őszi gabona.
12 .

99

12

13.

gabona évelő magval, luczerná
Őszi
val vetve
.

>
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Legelő, meghagyva még az ugar for
dulóra is.

*). Az őszit itt is őszkor vagy tavaszkor nem fog ártani őr
lött olajsonkolyal, portrágyával megbinteni, hogy 4.5. magval több
termés lehessen várható,
ha t. i, a gazda akarja , mert ez csak
figyelmeztetés. Valamint az is : hogy a vetni való búza hagyassék
tovább érni, mint a malomba s piaczra való.
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14. 35 hold Állandó jó luczernás, szintén reigrassal
vetve ritkásan ,

Összes : 490 hold .

A felmaradt 10 hold pedig használható lehet
zöld kukoricza takarmány, vagy burgundia, vagy
szintén luczerna alá külön.
Ezek szerint lenne : kaszáló 4

140 hold ,

tábla, vagyis
melyről holdanként egyre másra véve
2 jó szekér három veresztvás takar

280 szekér
mányt, kikerülhet összesen
Tavaszszalma lenne 2 tábláról, 70
holdról , holdanként csak 192 szeke

ret véve, összesen

105

mert jól mivelt 1 hold földön 6. 10.
( 22 kévés) kereszt tavaszi könnyen
megterem.

Őszi szalma szintén 3 tábláról :

105 holdról, holdanként 10. 11. ke
reszt gabonát véve, kikerülhet abból
210

Úgy szintén a külön álló 10
holdról, akár zöld kukoricza, akár
burgundia, akár pedig luczerna száraz
takarmányra véve holdanként csak
2 szekerével, lehet.

20

Ezekhez számitható a 35 hold

kapásról a sok fattyúhajtás, ritkitás,
a kukoriczaszár, fosztás, holdankint
csak egy szekerével össz.

35

Végre még mindezekhez számit
ható a 175 hold őszi, tavaszi gabona,

és 35 hold repcze után eső pelyva,
13*

gy

szalma két szekerével , öszvesen .
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törek, repcze, szalma, szérúskerti ve
tett takarmány egyre másra össz .

100 szekér.

Tehát ha a kérdéses 500 holdból álló külső birtok,

az előirt vető szerint,kellően megmunkáltatik, és kellő
takarmány felhasználási rend s szecskavágás mel

lett vezettetik , bizonyosan ha nem több , legalább

500--800 birka és egyéb megkivántató igás , és
más marha mintegy : 20 darab igás ökör, 4 16, 10–
12. fejős marha, 10 darab sertés szép szerével lehet
nek kitarthatók egész év által az ily mesterséges
legelőmennyiség beértése mellett.
Ugyanis előfordúl itt : 140 hold legelő , a
tarlókat mind fél legelőnek véve ; mihez szokott

gyakran járulni a jó őszivetés legeltetése is őszkor
vagy tavaszkor. Most, ha a szokott számitás szerint,

holdankinti legelőre 10 darab birkát akarunk szá
mitani, akkor 1400 birka tartásra jönne ki a cal
culus ; de csak 800-at veszek fel, a többi felez8
számra számitom a többi szarvasmarhafélét. Azért

mindezektől a kivántató : 1672 szekér körüli trágya.
mennyiség szépen kikerülhet ; mert ezt kikeriteni,
nem mindig a marhaszámtól függ , hanem függ a
tartás s alomozás módjától. Tehát számitva 800

birka után 6 téli hónapra istállón tartva , 750-től
900 szekérig a trágya szaporodást. A nyári 6 hó
napra pedig ennek felét, vagyis : 375 -től 450 - ig. A

többi fentirt állatfélétől pedig : 420 szekér trágyát,
lesz öszvesen : 1770 szekér trágya ,melylyel a fenn

irt 1672 szekértrágyaszükséglet könnyen leend
fedezhető. De a következő vetofordulókra majd több
is fog kikerülhetni.

Megjegyezvén itt azt is : hogy mivel a fennebbi

takarmány , szalma s trágya -számitás nem
má z sa-, hanem szekér-számra van téve, azért a
1
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nyájas olvasó ne ütközzön meg rajta.

Mert több

azoknak hasz
nyire minden mezei gyakorlott gazda,
szokta alkalmazni.
nálatában csak a szekérszámitást

A mázsa szerinti számitás csak papirosi calculusra
való. A kisebbszerű gazda pedig , épen mázsaszá
mitás szerint, fel sem tudja fogni az utmutatást.
Ezeknek előre bocsátása után lássuk körülbe .

lül, mi jövedelem lehetne az értelmes iparkodás
után a fentirt 500 holdas birtokból ? jelesen :
Ugyanis 1 -ör. A 2 -ik számú őszi után 35 holdról,
holdanként csak 7 köböl búzát számítva, 245 köböl

ért 6 pfrtjával bejöhet öszvesen

1470 pfrt.

2-or. A 3-dik számú kapás után,
holdankint 10 köböl kukoriczát véve ,

350 köbölért 3 pfrttal bejöhet öszvesen

1050

93

3-or. A 4 - ik számú tavasz után, hol.

danként 6. 8 köböl árpát véve,*) 210 kö
bölért, szintén 3 pfrtal, bejöhet öszvesen

630

4-er. A 8-ik számú őszi után, hol
danként 7 köböl buzát véve, 245 köböl
ért, 6 pfrtjával tesz öszvesen

1470

92

5-ör. A 9 -ik számú tavasz vetés

után, holdanként 8 köböl zabot véve,

280 köbölért, 2 pfrtjával, tesz öszvesen

560

6 -or. A 11 -ik számú őszirepcze után

6 koblével véve, 210 köbölért, 8 pfrtjá
val tesz öszvesen

1680

7.er. A 12-ik számú őszi után , 8

köböl buzát , vagy rozsot véve holdan
ként , 280 köbölért, 5 pfrtal véve, tesz
öszvesen

1400

*) Az árpatakaritatást igyekezzen a gazda úgy végeztetni,
hogy az szép fehér s nem sárga szinű maradjon : igy 2 frttal is töb
bet fog érte kapni. Tehát ne hagyja azt a gazda renden megázni.
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8 - or. 800 darab birka után , 2 font
gyapjút egy birkára véve, 16 mázsa

gyapjúért, 120 pfrtjával véve mázsáját
1920 pfrt.

tesz öszvesen .

Tehát mellőzvén a mustrabirkákat,

bárányokat, valamint a takarmányt is
pénzbe számitani,tenne öszvesen a bevétel 10180 pfrt.
Ez összegnek felét , a gazdaság
kezelési és egyéb nélkülözhetlen költsé
geinek fedezésére levonva, marad ha

5090 pfrt.

szon öszvesen :

De meglehet a másik fele bevé

tel sem megy mindig a gazdaság keze
lési költségére fel.
Azonban nem állitom bizonyossággal e bevé
telt , de bizonytalanságnak sem. Mert e számi
tás mind a termésben , mind az árában nincs tul

emelve; különben alig van gazda ki épen egy haj.
szálra lenne képes pontosan mindent előre kiszámi

tani. Ez csak irány a dás a tájékozhatásra. De min
denesetre e vető rendszer által többet lehet előmu

tatni, mint hármas vető álta ).
Azért nagyon csodálatos : hogy legalább a már
olvasottabb mezei gazdák, lelkészek , néptanitók oly

faluhelyeken , hol a tagositások bevégeztettek, nem
karolják fel a váltói gazdálkodás módját, a köznép
nek is okulására; mondom igen csodálatos e mai , már
haladásnak indulni látszó gazdászati életben is. Pe

dig a köznépnek csak igy lenne alkalma az oksze
rübb gazdálkodásba beokúlni. Mikép lehet azután

okunk vádolni a köznépet a gazdálkodása tespedé
séről ? ha még az olvasottabb s felfogással biró

gazdák is oly közönbösek a józanabb rendű s vál
tói gazdálkodás felett!

Pedig reájok nézve is
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kettős hasznot látnék elérhetni. 1. Saját nagyobb

hasznukot, mit az ily váltói okszerű szorgalom kifej
tése által önmagoknak is előidézhetnének. 2. Azon
szép hazafiúi öntudatot, hogy embertársaikra nézve
a közügy előmozditását e részben is saját példájok kal növelhetik ! Különben , mit is használ minden

irodalmi törekvés , minden irói a postolkodás,

ha mindannyi hirdető mag e földi jobblét előmoz
ditására csupán kősziklár a húll alá , maradva az

egészen meddőn s gyümölcstelenül? Kiknek tehát
azon boldog hivatás jutott, hogy a nép körében lelki
dicső pályájokon, még földi üdvöt is a jobblét által
teremthetnek elő, csupa gyakorlati mezei példaadá .

saikkal, tehát lépjenek élére ebbéli közügynek is, s
adjanak világitó irányt a mezei ipar-téren, a velök
együtt lakó gazdatársaiknak. Igy fog csak ama köz

ohajtás czélt érni: hogy az életfenntartására legnélkü

lözhetöbb eszköz, a mező gazdász a t*) á talá
nos abban,mielőbb kifejlődve virúlhasson !Mely
szerény ajánlatom elérésére ismét igen szükséges in
tézkedésnek vélném még azt is az illető ft. lelkészi

magasabb kormányzós ág részéről : ha minden'
felekezetű t. lelkészi kar , már a papnöveldében

venne némű alapfogásokat a külgazdászat tudomá
nyában is, elméletileg úgy mint gyakorla
tilag . Emezt mint alapfogalmat a szokott papnö
veldei kertben, egy erre kikülönitett téren szépen
megis szerezhetné csupa kedvderitésből szórakozás
*) Miről még I. Napoleon sem (felejtkezett meg mint csupa
katona , s nem ga z da !, midőn aztmondá : „ hogy a föld mi
velés állitja elő az élet eszközeit ; tehát azért az minden más ipar
között, első helyet érdemel. A műipar mondá, csak az élet kényelmei
ről, kellemeiről gondoskodik. A kereskedés pedig becseréli a fölös

leget a biányzó tárgyakért. (Lásd I. Napoleon élete leirása könyvé
nek 38 lapján .)Mennyivel inkább tehát nagyobb pártoltatást s figyel.

met igényel a földmivelés azon lelkibajnokoktól,kik többnyire a nép

között, mint gazdák is élni, hiyattatvák ?
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ból is. S ez annyival inkább lenne ohajtandó mivel
majd minden lelkész , kijutva a falusi hivek kö .
rébe, egyszersmind nem csak lelkésznek , de gazdá
nak is, akarva nem akarva, kell lennie, a hivatala

által nyert birtokban. A mikoron azután egészen
idegennek és részvétlen érdekünek tűnik fel előtte

az először igy megnyilt uj pálya és a mezei gazdál

kodásnak minden gyakorlata !
Ennyi sok világos példázgatások után tehát
ébredjünk valahára slegelőször is tagositsuk birtoka

inkat, hogy azon a váltó által józanabb gazdálkodha
tást kezdhessünk ;* ) de tagositsunk azért is, hogy azon
a mostani sok dirib darab föld mellett levő haszonta

lan mezsgy ez is összesitve több hasznot hozzon ,

és igy azokból a tömérdek egér s ürge tanyáit is
néműképen kipusztithassuk.

Miután pedig a gazdaság helyesebb kezelésére,
a váltónak is könnyebbszerű végrehajtására a kézi
munkaerő is mellőzhetetlenül lenne igénybe veendő,
tehát e'tekintetben is igénytelen nézetem még az:

hogy igen is czélszerű intézkedéssé válna az, ha a
helységeket naponkint barangoló koldusok száma
szigorúbb vizsgálat alá vétetnék ;

a színlók a va

lódiaktól elkülönöztetnének ; mert azok valóságos

naplopók, munkakerülők ; s azon kivül még tapasz
talatom szerint, feslett s erkölcstelen életet előidé.
zők. Szerintem , ugy lehetne az ily csavargókat
zabolázni, ha igazoló levél kiadáskor, az illető fel.

sőbbi hivatal által, az igazoló levélre lenne felje
gyezve, valjon munkatehetlen vagy munkatehető- e.
356. *) Szintén magam is akkor győződtem meg voltakép a váltói

gazdálkodásnak helyes voltáról,midőnlegyőzve aváltó iránt uralkodó
közelőitéletet, azt birtokocskámon alkalinazva, használhattam. Mivel
azonnal több takarmányhoz és több trágyához is jutottam .Tartvánmarsi
háimat majd aratásig istállón, néha közbe közbe az ugart is hasz
nályán jól legelőül , kaszálóúl sat.

-
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az illető egyén ? s minden faluban, hová betérne,

az előljáróságnál jelentené magát koldulási vagy
dolgozhatási engedélyért. Sa kidolgozni nem akarna

illő napszámért,melyet a helybéli körülményhez jó
lenne megszabni, azt azonnal, faluról, falura, hazá
jába kellene kisérteni és a koldulást nékiek szigo

ruan eltiltani. Igy akarva 'nem akarva, ha élelmet
kívánna szerezni, dologhoz kellene fognia. Népesebb
városokban vagy a községekben az ily munkakere.

sők a piaczra vagy a falu birájához gyülhetnének
öszve, hol, a kinek napszámosra lenne szüksége, még

a közel szomszéd helységekből is , alkalma lenne
hozzájok jutni a legjobb módon. Mily sokat nyerne
igy a munkás kezek hiányában lévő mezei gazdaság?
de az ily nép is visszatartatnék a renyhe élettől,
mely miután 990 tium est pulvinar diaboli “
vagyis a henyeség az ördög párnája levén, a kö

zönségre is nagy teher és veszités. Úgy vélem ezen
ügy elintézése a közrészvétpártolásával találkoznék ;

annál inkább, mert némű munkátadó és javitó
apró intézetek gyanánt szolgálna egyszersmind e
rendőri s egyszerű intézkedés faluhelyeken ,
melynek hiánya különben is igen érezhető hazánk.

ban. Pedig ez által valóban igen sok naplopót,
munkakerülőt lehetne az erkölcsösebb életviselethez,

munkássághoz is szoktatni; főkép ha még ehez az
országnak több vidékein állitattnának fel jó szerve

meglehet
zett javitó-intézetek, dolgozó -házak is ;
onnan néha kész helyről szorultság ideiben fogad
hatna a gazda már dologhoz szokott munkásokat is.
Tehát ebbeli intézkedést is a gazdászatot előmoz

ditó eszköznek lenni vélném, ha alkalmazásba jöne.
Ezen előirtak lévének tehát a váltó körüli

igénytelen nézeteim , melyek bár hosszadalma
sak, de a dolog tágasabb felderitésére szolgálhatók
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nak véltem lenni, mind azokat beismerve : hogy a
váltó felett több s avatottabb tollú nézetek is for

dulhatnak elő, már e mai időben ; melyek a váltónak

gyakorlati oldalát még nagyobb szakavatott
sággal képesek felderíthetni. De hiszen a közgazdá

szatnak emez egyik elősegitő eszköze is t. i. a váltó,
csak is aképen juthat az ohajtott kifejlődés pont
jára, ha annak közremunkálásában a bárkinek tárva
álló irodalmi téren - a gyengébb is az erőseb

bel karöltve s összetett vállal fog közreműködni.

XIV .

Minő munkát adhat a mezei gazda az év más szakaiban a
szükséges mennyiségű cselédeknek , és más munka eröknek
télen át,
hogy ekkor is kiérdemeljék béröket és tartási
költségeiket ?

Miután a mezei gazdaság
s oldalu foglalatosság lenne ,

egy oly sok águ

melybe a mun
kaerő legnagyobb részének mindég kéznél készen

állnia kell , hogy az abban előforduló különféle dol
gok a maga idejében , pontosan végződhessenek .
Azért kénytelen a mezei gazda egy állandó cselédi
munkaerőt is készen tartani ; nemcsak a nyári szo

kott sürgős munka idejében , de még télen is ,
a midőn se nem szánt , se nem vet, se nem arat, se

nem kaszál , egy szóval : nincs oly sürgős teen
dője, mint a nyári szakban szokott lenni. – Már
azért is kénytelen tartani , mert bármikor cselédet
nem fogadhat a mezei gazdaságba ugy , mint más
városi és nem mezei gazdasági szolgálatra .
E tekintetben tehát,

hogy a mezei gazda az

állandó cselédi- vagy egyéb munka -erőnek is kellő
hasznát vehesse , és ugy elfoglalhassa , hogy bérő :
ket és tartási költségeiket is kiérde :

el kell őket télen is foglaltatni.
Hogy pedig milyen munkákkal ? ezeket a gazda

melhessék ,

ság terjedelme, körülménye , legjobban kimutatják,
Ősz-utótól, az
Vegyük tehát a téli időt.

kijelölik.

az : november hótól kezdve , egész tavasz elejéig

vagyis mártius hava elejéig. Ezen idő alatt is for
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dul elő a mezei gazdának elég teendő munkája. Je
lesen lágy időben őszkor: tarlót, parlagot , gyepet,
ha van

szánthat. Árkokat, kanálisokat tisztit

hat , ásathat. - Kertjébe fákat ültethet , gödröket
ásathat faültetésekre.
Eleven kerítéseket ültet.

het, akácz , szeder vagy erdei bokor csemetékből.
Faiskolák, veteményezések alá ásathat. Az oltványo
kat bekötöztetheti vadak ártalmai ellen .
Hernyó

kat szedethet gyümölcsfáiról, nyesegettetheti, tisz
tittathatja , vakartathatja a mohákat. Ezeket teheti
szőlőjében is - ha van. - A szőlőpusztákon árko
kat ásathat a tavaszi beültetésre. - Beoltásra erdei

alma, körtve cseresnye, vadonczokat ásathat, ültet
het. Továbbá , hol erdőirtások vannak , fatökéket,
gyökereket ásathat,
mert szokás több helyütt,
vagy felébe vagy egészen ingyen az erdő kitisztás
végett ásatni.

Keményebb , fagyosabb téli időben pedig trá.
gyát hordatħat földjeire, kertjeibe és terigetethet,
hogy tavaszkor ennek munkájával ne legyen baja a
gazdának. Hordathat, vágathat fát az erdőből pénz
ért, vagy saját magáét , magának. Vágathat ott
hon egész évi konyhai és fűtési szükségre , hogy

nyári szorgos dolok idejében ezzel ne kellessen
foglalkozni. - Lehet, hol van, akácz, topoly, fűz és
féregfákat vágatni, csonkolni, nyesni , tüzellöre,
haszonra . Lehet , a hol szőlőhegyek vannak , szölő

karókra azokat elkésziteni, vagy fenyűszálakat
venni, azokból kárókat hasitgattatni is kifaragni.
Igy pénzt ( ezreért 6-8 pfrt) legalább nem kell ki
adni.

Lehet padlókat fürészelni, hol vastag tölgy

fák vagy egyéb vastag gyümülcsfák, mint dió cse
resnye iš körtvefák , vannak ; ezek mind, házi

szükségre, mind az eladásra asztalosoknak , igen
czélszerüek.
Hol pedig nádasak is léteznek ,
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Néhol
a fagyba azokat kivágni legalkalmasabb.
kisebb gazdaságokba a cselédeket motollálásra is el

foglalják télen által.

De fordul még elő a mezei gazdaságban más
Ilyenek a házépületek , gazda

nemü munka is, -

sági eszközök, szerszámok körül is. — A szalmás fe

delek igazitása vagy ujból való megcsináltatása.
Babkák készittetése, hol a zsuppot nádkép nem szo
kás felverni, ott a zsupból babkákat, csomó
kat kötöznek , melyeket azután csak ugy a lé

czekre egymás mellé szorosan rakva, kötözgetik .-Vagy udvar, kertkeritéseket fonnak , igazitanak.
Ekéket , boronákat, szekéroldalokat igazittatnak
vagy csináltatnak . -

Tövisből fonatnak tövisbo

ronákat.
Favillákat, gereblyéket, létrákat készit.
tetnek , kapáló, töltögető ekéket csináltatnak , szán
készitetnek . S ezek mind oly
kokat is, hol nincs

munkák, hogyha cselédi kész munkaerő nem lenne,
pénzért kellene a gazdának megtétetni; és többé ke
rülne, mint most kerül; tehát igen világos: hogy
ezek által a cselédi állandó munkaerők kiérdemelik

mind bérőket, mind tartási költségeiket.
De ezekhez számithatók még az olajüttetések ,
hol szokásban van , kender , len , repczemagvakból,

Lóher, luczerna-magvak kiüttetése az olajütő kő
ha pedig sok , kinyom
tatni száraz tiszta időben, igen jó. - Lehet fűzvesz
szőket vágni ,
kosarakat , kasokat , szakajtókat
akár pénzelésre, akár saját szükségére a gazdának
Lehet kukoriczátmorzsoltatni; vetni,ma
fonatni.
lomba, piaczra és kirostáltatni a gabonát, hogy mir
dőn szükség fordul elő reájok - készen legyenek,
púbe, ha nem igen sok ,

Lehet kutakat is tisztittatni, ujakat, ha kell
ásatni,
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De nagy gazdaságokban lehet téglákat épité
sekre is hordatni; ölfákat téglaházhoz, pálinka

gyárakhoz és más szükségletekre hordatni.
Nagy
cséplőgépeknél is találkozik elég munka. Valamint
pálinka , czukorgyáraknál, marhahizlalásoknál. Jeget vágatni és hordatni jégvermekbe.

Hol telik a gazdának , igen jól teszi , ha kézi őrlő
és azon a házi szükségre való
lisztet , darát , télen át megörölteti. A mai idő

malmot szerez ,

ben a szecskavágás is nagy szerepet visz a gaz
Itt is pár munkaerő talál foglalko
zást. Még kis gazdaságban is elkél a szecskavá
gás , sok takarmányt megtakarit a gazdának.

daságban.

De hol fuvarozások vannak szokásban , ez is kifi
zeti a cselédtartást.

Egyébiránt, rendes téli időben a marhákat

bent istállóban tartván folytonosan a gazda ,
azért több cseléd is szokott azok körül foglalkozni,

étetéseinél , tisztogatásainál , ganajozásainál, ta
karmányadagok készitéseinél , takarmányvegyi
tésnél, füllesztésnél , mely mezei foglalatosságok

a gazdaságban, elkerülhetetlenül megteendők any.
nyira, hogy ha rendes cselédi kézi erő nem lenne,
pénzes napszámosok által lenne szükség megté
tetni; mi többe kerülne azon bérnél , azon tartási
költségnél, mit a rendes , állandó munkaerők

igényelnek , – igy tehát világosan kitetszik ; mi
képen a felhordott ebbéli és fentebbi munkák ál

tal méltólag kiérdemeltetnek mind béreik , mind
tartási költségeik , de csak azon észrevétellel : ha

a, gazda elég szemes, elég ügyes a munkákat ré
szökre feltalálni, kiválasztani, s azokba a cse
léd és más munkaerőket

tudni !

illetőleg elhelyezni
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Ezekben foglalvák tehát Öszpontosulva, a fent
me
előirt kérdéseknek megfejtései;
lyeket minden mezei gazdának szeme előtt tartani

elmulaszthatatlan. Egy fő kellék a gazdaságban,
hogy azokat alkalmazva a szükséges mennyiségű
cselédek és más munkaerők

télen át is ké

pesek lehessenek béröket és tartási költségeiket ki
érdemelni.

XV.

A yépekről és gözekéről.

Ugy látszik a mai megváltozott gazdászati vi
szonyok meghozták a jó napot a gépekre is ; mi
vel napról napra észrevehetöbben növekedik az áta

lános részvét mind a gépkészitők , mind a
felhasználok

részéről. Azelőtt

csak 12-14

évvel a gépek csupa haszontalan eszközöknek tar
tattak, sőt ismertem oly nagy gazdaságot a régibb

időből, hol az intéző tiszt , igénybe kivánt venni
némely jóravalóbbnak véltgépeket, és azokat alkal
mazni. De mi történt ?

Az, hogy az alárendelt

tiszttársai is ellenei lettek a gépeknek, és átkot szó
rának azokra , de még azokra is, a kik azt kikom

ponálták . Hogyan ne mondottak volna azután a
cselédek, napszámosok szitkot azokra ? magától ér

tetik. Mivégettazután a gépeknek csakugyan a pad
lásokra kellett szorulniok s ott heverniök .

Többnyire tehát a gépek sorsa röviden előadva
ilyforma vala azelőtt. Deha megvizsgáljuk az akkori

körülményeket, majd nem is lehetett az máskép s
pedig azért, mert ha alkalmaztattak is, nem mindig
feleltek meg czéljoknak. Igy lőn azután a gépek iránt
a bizalom vesztve, mi végett elvesziték a részvétet

a netalán jobbaknak, czélszerűbbeknek ismert gé
pek is. Azért azután a haszonvehetetlen gépek miatt,
nem alkalmaztattak a haszonravalóbbak sem .S vajmi
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sok pénz ment igy veszendőbe, a gazdaságnak is
nem kis rövidségére, a földes uraságoknak is nem

kevés boszúságára ! -- könnyen képzelhető.
Az igaz, azelőtti robotos időben nem is volt
mulaszthatlan szükség a gépekre ugy mint van most,
már a robot megszünése után, a midőn megvál

toztak a körülmények a munkaerő szükségeire
nézve. Nincs tehát egyéb hátra, mint a gépeket na
gyobb, kisebb gazdaságban igénybe , használatba
venni. Mert jelenleg el lehet mondani azon latin köz

mondást : hogy „ necessitas docuit artes homines ,“
hogy t . i. a szükség megtanitá az embere
két minden mesterségre.

Itt lévén tehát

az idő, hogy minden gazda a szükségnek kénysze
réből is megkisértsen minden hasznos találmányt,
minden mesteri fogást felhasználni, a mivel gazda

ságának hiányzó munkaerejét kipótolhassa, s pedig
kevesebb kézi, iga erő . s pénz kiadás mellett.

Ugyanazért a gépek a gazdászat mezején

majd nélkülözhetľen mesterfogású tényezőknek, se
gédmunkaeszközöknek tekintendők, a munka , az
idő , de a sok költség megkimélhetése érdekében

is, ha azok, t. i. czélszerűen vannak alkotva, de
czélszerűen a gazdák által is alkalmazva és fel
használva.

Tehát világosan beláthatni, hogy a beállt vi.
szonyok , a bekövetkezett kézimunkások , cselédek

hiányai miatt, valóban itt az idő, hogy még az egy
szerűbb mezei gazda is , ha akar okszerűbb lenni gaz
daságában, nemellőzze el a megfogyott kézi , s néha
igás erői hiányt alkalmatos gép felhasználásával

kipótolni, s annál inkább : mert tapasztaljuk, hogy
maholnap alig lesz majd alkalmunk cselédfogadás
hoz, annál kevésbbé napszámoshoz jutni. Mert a

köznépnek azon része is, mely napszámba mehetne,
14
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a maga dolga elvégzése után, nem megy, mivel nagy
részben lomha, de nagyon érdekelve sincs mindenütt a
maga dolgán kivül, másnak pénzért is dolgozni. S ha
nagy nehezen reá is adja magát napszámba menni ,

igen válogató ,követelő a napszám árában. Különben a
találkozó népesebb falusi családok is kezdenek nap
ról napra egymástól elválakozni az osztozkodás
által ;

lévén azután kiki a maga ura, maga gaz

dája, miszerint el lévén a maga dolgaivalis foglalva
úgy, hogy minden jó akarat mellett sem mehet azu
tán másnak pénzért dolgozni, vagy szolgálatba állni .
Ehez a többnyire rendes katonai kötelezettség is
járulván, épen a szolgálhatási időben esik el a csa

ládtól ; tehát igy a kézi erő, a napszámos szükség
kép megfogyván, kénytelen a gazda más találmány
nyal mind ezen hiányt némiképen pótolni ki.
Helyesen leend tehát, ha a gazdaságok terje
delmökhöz, szükségökhöz képest, több gépnemű e
ket fognak igénybe venni. A kisebbek is ha arány
lag, legaláb a körökhöz tartozókat fogják haszná
latba venni.

Igy, p. 0. nagy gazdaságban igen szükségesnek
vélném a nagyobbszerűekből, a vetőt, cséplőt : s ha
egyszer már szerencsésen létre jöhetne az aratógép,

azt is.*) Továbbá szecskavágót kukoriczamor
zsolót, rostálót, répavágót, vagy zúzót. Ezek mind
a kézi s iga erőt, mind az időt, (mely pénz) megki

méltetnék, ha czélszerűen készitetve, használtatnak
*) Bár ugyan ezt létrehozni már többen is megkisérték , de sajnos

többnyire minden magyar észlelemény, a közpártolás, és pénz hi
ány miatt, füstbe szokott menni. Ilyformán áll a kliegelféle igy a Parragh
féle arató gép is, melyre 600 frt. szükségeltetett volna. S mely aligha ki

nem vivta volna magának a közmegelégedést czélszerüségével. Pedig
mily megbecsülhetetlen gép lenne ez is, ha jó sikerülne s ha 14 óra alatt,
csakugyan 6, 7, holdat lekaszálna ! Lásd Vasárn . ujs . 12 sz. 1860 Mart.
Az angol gazda alig hagyna ily találmányt elparlagolni. Figye

18 - ản

lemre méltó aratógépröl volt olvasható e . f. é. M. G. 9. számáhan is, mely
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fel. De vannak más, s haszonra való gépek is . Ilye

nek a többek között a gazdákra nézve, a vizhúzó,
vagy emelő szivattyús s hordozható kézi gépek.
Mennyi nagy gazdaság vehetné azoknak is hasznát?
hol p . o. a rétek, földek, vagy vetések ideiglenes
vizek által borittatvák el, s azokat árok által, a hely
nek talán kedvezőtlen fekvése, helyzete miatt lecsa

polni nem lehet. Ily gépek jó szolgálatot tennének
még ott is, hol rétre, vagy kertbe valamely alantabbi

patakból kell a vizet felvezetni. Ára olyfélének
120. 150 frt. o. é. Hoffmann gépésznél Pesten . Mely
egy emberi erő által , egy óra alatt 60 .-- 100 akó vizet

kiszivatyúz, vagy felvezet oda, hová szükséges.
A kisebbszerüekből továbbá elkerülhetetlenek

lennének a jó szántó vasekék, kapáló, töltögető, mag
takaró , irtó ekék , vas és tövisboronák, hengerek.

Ezek már nem csak nagy gazdaságban, de kicsinyben
is szükségesek lennének. Ugy a rostáló szecskavágó
is .

Mert a kis gazda is sok munkát, s időt nyer

het meg általok , mit neki is jó figyelembe venni
mindig, még akkor is, lia elég kézimunkáju család
dal bir ; végezvén t. i . maga munkáját gyorsan s ak
kor a család dolgozható tagjait bocsáthatja másnak
pénzértdolgozhatni, sigy pénzt kereshetni. Nyerhet
tehát sokat a kisgazda is a gépek által, ha nem aka
Gallicziában találtatott fel egy g. e. pap által.E gép „ egyszerü ,“ és ,,dupla."a

Az első learat 10 óra alatt 4 munkás segitségével 3200

öl tért,

második pedig 7 munkás segitségével kétannyit. Az elsőnek az ára 35 frt
a másiknak 70 frt. 0. é . A ki s behordásra szolgáló taligának ára pedig
22 frt . 0. é. Igen tökéletesnek állittatik. Bár nézetem szerént 4. 7. munkás

mellett kevés a tér, mit learat. De azért a honi gépészeinknek nem ártana
figyelmökbe venni, s után késziteni . Megrendelhető ily czim alatt :
„ An die Direktion der Erzeugung der a . p. Mähmaschinen in Zako

pane . Post : Neumarkt.“ De a b. Wardféle aratógép még tökéletesebb ;
Icarat cz 10 óra alatt 20 magyar hold körüli vetést, egy ló, 4 ember se
gitséggel Ara most 200 uj frt. Lásd G. L. 27. számában. Vagy lásd : Die
Mähmaschine von b. Ward in Wien 1857. Arany éremmel jutalmazott gép .
14*
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ratos azt belátni, mire ugyan igen sok példát lehetne
felhozni, ha hosszadalmas lenni nem tartózkodnék.

De legalább a kapáló és töltögető ekékre

nézve hozok fel példát. Ugyanis nem tapasztaljuk
e elégszer, hogy a kis és nagy munkatehető család.
dal biró gazda is, sokszor a kapás veteményét, mint

kukoriczát, krumplit sem birja a maga idejében jó
bemunkálni ? mert vagy sok eső, vagy nagy szá
razság, vagy egyéb munka s akadály jönközbe ;

azután megsárgul a kukoriczája s térdig,nyakig érő
gazok lepik azt el. Végre még kapálatlan, vagy töl
tetlen is marad az vagy pedig csak ott kapálja, a

hol tő vagy krumplifészek van, másuttpedig hagyja
a gazt virítani. Valjon minő aratás várható azután

az ily hanyag munka után ? bizony csekély, alig a
földbérre is elegendő. Pedig, ha kapálóval vagy töltö.
getővel a maga ideiben hozzá lát, gyorsan és hasz

nosan bevégezhette volna az illető munkát, s bizonyo
san jobb aratást nyert volna.
Azért tehát hasztalan bármily munkaerejű
családos gazdának is elbizakodni ; mert oly 6 , 7

pfrtos kapálónak, töltögetőnek az ára , a maga ide
jében gyorsan, s pontosan megtörténhető jó mun
káltatás által többszörösen mindig visszapótoltatik
a gazdának.

Mivel azon eszközökkel napjában

egy ember s egy 16 segitségével*) 3, 4, holdat be
munkál, mire legalább 25-30 kézi munkás szüksé
geltetnék.**) Méltányos tehát, hogy e kicsinységnek
tetsző kapáló s töltögető eszközök szintén
alkalmaztassanak a kisgazdák által is .

Sajnos tehát, hogy e kisebbrendű gépek sem
* ) Lehet egy ökörrel is ló helyett végbe vinni, mit magam is hasz
náltam a kukoricza,krumpli mivelésnél, lóféle hámba fogva be az ökröt.
**) Mert nem minden faluhelyen kapható oly napszámos, ki 1 uj
frtért. napjába 3/4 hold krumplit birna bekapálni, mint kapal p. 0. a pesti
napszámos, a posti hatáſú bomokos földben.
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oly átalánosák még a kisgazdák kezeiben, mindany

M

nyi előnyeik mellett is ! - Minek oka alig lehet
más, mint 1 -ör a gépeknek, jó ekéknek drága -

sága. Tekintve a mezei terményeknek a gépekhez
való ár aránytalanságát,olcsóságát. 2-or mint a gaz

i

gvti
alle

chat

izom

kaer

olon

latt
szük

dák közötti pénz nagy hiánya és szűke, az oly
drága gépek megszerezhetésére. 3 -or végre mint a
nagy szokatlanság a gépekkel való élésre a
gazdák között . Ugyan is többnyire, még most is
szokatlan ujdonságnak tünvén fel; alig ébred némű
vágy bennök a gépek használatát megkisérteni, jó
tékony eredményeit önkedvökből kipuhatolni.
Szerintem tehát eme akadályokat akép vélném
elháríthatni, ha t.i .: az elsőre nézve, az országnak

központi pesti gépészei , legalább a gazdasági
gépeket, mint például : a jó, könnyű s olcsóbb szer
kezetű vasekéket, kapáló, töltögető ekéket ne csak
Pesten, hanem vidékeken is több raktárakban tar
tanák . Mert nincs módjában minden kisbirtokosnak,

mikor tetszik, vagy épen kellene hamarjában, Pestre
rándúlni. Azután kis gazdáknak nem szükségesek

oly czimeres, festett, és nagyszerű eke vagy másféle
szerszámok , mint nagy uradalmakban szükségeltet
nek és használtatnak. Azután hinni lehet , hogyha
egy falusi kovács műhelyéből egy vaseke 5, 6 pfrtért,
egy kapáló, töltögető eke 7, 8 pfrtért kikerülhet, és
czélnak is megfelelhet, mennyivel olcsóbban, legalább
18, 20 pfrtnál kerülhet ki egy pesti gépész műhe
lyéből ? kinek módjában van a vasat s minden hoz
závalót is, nem font számra, nem darab számra, ha

nem nagy mennyiségben megszerezni ; bár ha talán

ele

külcsinyre, szembetünőbbek a falusi kovács által
készülteknél . Hiszen, nézetem szerint : a kevesebb,

ah

vevő, s ez által ismét nagyobb haszon remélhető a

s mérsékeltebb százalékú árszabás után, mindig több
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bennefekvő pénznek és annak gyakoribb forgalma ál
tal, mint a netalán felcsigázott, felemelt sigy a kapós
ságnak is ritkábban örvendhető gépek árai után le
het várható .

Például : egy kis gazda miként adhat egy pesti
gépgyárból való vasekéért18–24 pftot ? a midőn bú
zája köblönkint többnyire alig kelendő egyre másra
véve: 5, 6 pftért. Sazért a 18-24 pftos eke után nem
lesz drágább gabonája , de alig lesz még szebb és

bővebb termésű is, mint a 6, 7 pftos vas eke után .
Igaz erre ellenvetésül, majd a kérdéses drága eké
nek csinosabb, tartósabb , könnyebb s mélyebb já
ratú állapotja fog indokul felhozatni , a másféle ol
csóbb eke irányában. De valjon ily drága s kidicsért

ekéknek daczára is, nem hallatszottak - e már lapok
útján is sűrű panaszok , a nehéz járatások , czél
szerűtlen szerkezetök végett is ? Valóban nem lehet

eltagadni. Azért alig áll mindig azon egyszerű köz
példa beszéd is : „hogy olcsó húsnak híg a

leves – mert valóban eleget van : „ drága húsnak
De van drága szerszámnak is hely
telen szerkezete és semmi jó eredménye. Mindezen
tekintetből tehát kellene a gépészeknek min

is híg leve !"

denhol s mindenkor arra törekedniök , hogy minél
olesóbban , de mégis a czélra jó megfelelőleg állít
hassák ki gépeiket, annál inkább , hogy már letűnt

azon idő is, miként a vasekéket , és egyéb gépeket
csupa bámulásra való ujdonságoknak , vagy
a hozzájok értő gépészeket , szintén ritkaságok
nak lehete tartani. Lévén bizony már mibe válo
gatni , és a jobbnak bizonyultat megszerezhetni .
Lám vegyük fel például : a .,Gazd. Lap. múlt
1857. 15, 16. számaiban is lerajzolt repczevető és
kapáló kézieszköznek mintáját, mely b . Vay

Alajos urnak, mint szerzőjének, saját vallomása

r
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szerint, csupán 7-8 pftba kerlilt ; mely a gépészek
nél aligha kétszeres árba nem került volna. Megle

het amaz nem épen oly czifra kiállitásu lehetett,
de ha a czélnak megfelelt, akkor a czifraság el

maradhatott és jövendőben is elmaradhat.
Kivánatos lenne tehát, ha a pesti, vagy egyéb

vidéki avatott gépészeink az ily honi, bár egysze

szerűbb géptalálmánynak is nyomába jutni és azt
utánozva kiállitani törekednének. Ha azt szerte ha

zánknak nagyobb városaiban legalább a vaskeres

kedésekben ,hol a közmezei gazda leghamarabb meg
fordul , raktárakban árultatni el nem mulasztanák .

Minden esetre ily kézi repczerető és kukoricza ka
páló eszköz is nagy kapósságnak örvendhetne. Mert

nagyobbszerüket venni, nem minden gazdának jut
hat szerencse .

Mi továbbá a pénzhiányi akadályt illeti à
gépek megszerzésére nézve másodszor : ezen is

segithetőnek vélném, ha a községek birtokos lakosai
együtt szereznének meg egy két legszükségesebb
gépet. Használván azután kiki , egymásután azt,
mert megesik, hogy külön -külön időben is jön reá a
sor, a szükség a gépeket használatba venni. Például

a kapáló, a töltögető 3, 4 hold kapálni való földet
bemunkál, nyári nap, pedig hány kis gazdának nincs

3 , 4 hold kapálója ? Eként tehát, ha egyesnek nem
telik pénz ezekre, vagy valamely gép megszerzésére,
telhet közösen, mindnyájának egyre, csak a jóra
való akarat ne hiányozzon !

Némelyek ugyan a kukoricza , krumpli körül
a kézi kapálást előnyösebbnek tartják a géppel való
kapálásnál. De én saját tapasztalatom után azt
mondhatom röviden arra , hogy azért én több jó ku

koriczát s krumplit láttam gépies mivelés , mint kézi

kapálás után már csak azon egyszerű okból is : mert
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a géppel lehet akkor rögtönözve bevégezni a mun
kát, mikor arra a legjobb idő áll be : holott a kézi

lassú munkatétellel mily huzamosan s többnyire a
jó munka-idő elszalasztásával szokott az bevégez
tetni, főkép még ha kéznél sincs a kézi erő ? külön
ben a napszámosféle felületes munka se teszi

meg jobban, mint a gép, a mivelést.
Mi végre harmadszor, a gépek iránti szokat

lanságot illeti : ezt szintén lehet elháritani, ha
nagyobb módú gépészeink , szerte az ország vide

kein tartanának géprakhelyeket s bizonyos dijért
a gépek használatait kibérelnék. Például: a ka
páló, töltögető, irtó ekéket , a kisebbszerü repcze,
kukoricza vetőgépeket , a kisebbszerű hordozható

egylovú cséplőgépeket a kis gazdák részére igen
méltó lenne kibérelni napszámra. A nagyobbszerűe
ket pedig a nagy gazdasággal biróknak szintén le
hetne kibérelni. Ezek szerint több helyütt lenne al

kalom a gépeknek kézbe jutni , hasznokat is felis
merni,kipuhatolni, tapasztalva egyiknél is , másik
nál is a jó vagy rosz eredményeiket. Ez által ka
pósságot is nyernének a gépek ; a szegényebb sorsú
gazda is, bárha még azok iránt szokatlan lenne, ked

vezőbben részesülhetne a gépek élvezhetéseiben ,
azokkal leendő közelebbi megismerkedhetésben .

Nagy alkalmul szolgálna tehát a gépeknek ily
féle vándoroltatása a mezei középrendű gazdáknak

megszoktatására , annyira , hogy időjártával, majd
kiki külön is magának megszerezni iparkodna. A

gépészek is, alig lehet kételkedni, hogykivánt nye
reséget ez úton is ne aratnának s talán még sokszor
jobbat, mintha hon hagyják azokat hevertetni.

Ilykép jutott a nép közt kapósságra a szelelő
nagy rosta is. Eleintén itt ott ujság gyanánt tűnt

fel, egyik faluból a másikba hordatott, fizettetvén

217

eleinte a használatért 20 köböl kirostált szem 'után

fél köböl szem . S most annyira elterjedt, legalább a
Garam melléki vidéken Barsban, hogy majd minden
gazdának pajtája nem nélkülözi azt. S ha valaki azt

igénybe veszi, most már fél köböl helyett , elég
egy negyed köböl is 20 köböl rostálás után. Az ára

pedig eleintén 50 pfrt körül volt ; most 30, 32 pfrt,
de 25 pfrtért is kapható. A rostakészítő elküldvén
szerte a falvakban tartott lerakó helyeire, s onnan a

gazdák a meghagyott méltányos ár szerint el is hor
dogatják.

Méltó lenne tehát a cséplőgépet is igy hozni köz
használatra, annál inkább, hogy egy embererőre való
cséplőgép is keletkezett már; jelesen Szentesen (Cson
grád megyében) Gál József által ; mely egy nap 16
óra alatt 4 munkás segitségével kicsépel 1107 kereszt
( 13 kévés) gabonát. Ára 200 frt. 0. é. ( lásd a Politikai
Ujdons. 8 -ik számát, 1860. Vagy a Hölgyfutár 24.
számát 1860.)

Igy lehetne kibérelni más nagyobbszerű gépe
ket is, főképen s leginkább az egy lóerejű cséplőgépe .

ket lenne jó szaporitani,és vándoroltatni bizonyos napi
vagy keresztszámú dijért. Tudva azt, mily viszontage

sággal kell küzdeni a gazdának a nyomtatók végett,
kiket alig lehet kapni, s ha kaphatók, mily váloga
tók, prédálók, hütelenek is néha, minden gazda tud:
hatja.Azért, e tekintetből, hogy a nyomtató lovak any
nyi prédát ne tehetnének azágyazaton, tanácsosnak
látnám a lovak fejire mindig nyomtatáskor a zablás
kantárt, vagy pedig ritkásan font vessző, vagy drót

kosarat huzni fel,legalább annyi szánszándékos kalász
felemésztés nem történhetne. Ezen szokás ha átalános

ságra jutna, majd megszünne uralkodni azon ellenve

tett közmondás is:„ hogy a nyomtató lónak nem
szokott a szája bekötve lenni.“

Pedig
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bizony azt jó lenne bekötni ; mert oly világban élünk,
a hol még kevesebb van prédálni való, mint volt
valaha.
S ezen szokásra az alkalmat úgy is a
nyomtatók nyujtnák, tehát viselnék is a baját.
Nem különben lehetne az időről időre szép

eredménynyel valósulni kezdő gózekéket is, Angol
ország kint, Magyarhonban is létre teremteni, s azo .
kat is vándorgép gyanánt közhasználatba venni. Azért

nem ártana , ha honi gépészeink méltányosabb fi
gyelmet forditanának a gőzekének előállitá

sára. Mennyit nyerne ez által a mezőgazdászat, a
szántási munkának gyorsabb , pontosabb végrehajt
hatásával ? alig szükség magyarázgatni. Ideje lenne

tehát a gőzekét, mely többé már nem ábrá nd
hanem valóság, akép felhasználni, hogy azok jár

nának határról határra szántóföldjeinket bizonyos ,
dijért hasogatni úgy, mint a gözcséplők már járhat
nak és csépelik gabonáinkat. Az igás marháknak
azért lenne elég teendője a gazdaságban ;
mert
-

úgy is --- főkép nagy gazdaságokban aligvan megfe
lelő iga -erő ;
mi miatt sokszor az őszi vagy ta
vaszi vetés is a maga idejében történni elmulaszta

tik. Pedig csak egy héti vetés is mennyi hátrama
radást s kárt okozhat a termésben? ezt csak az tudja,

ki gyakran tapasztalja. Hátha még tekintetbe véte
tik, hogy az igaerőkhöz is alig kaphatójó és elegendő
cseléd, marhavételre is alig telik mindig pénz. Ez esz
mét pedig vagy egy társaság, vagy valamely ma
gány jó mod ú kieszközölhetné, létre teremthetné

vagy bár a nagyobb uradalmak is. Hol bevégezvén
a bevégzendőket más szomszéd határokban is szé

pen működhetnének a gőzgépek, s alig jönne 1 hold

föld felszántatás a gőzeke által is drágábba, mint jön
most, ha a gazda szorultságból kénytelen pénzes
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ekékkel szántatni; mihenhozzá még alig szokott nagy
köszönet is lenni .

Igy lenne ohajtandó a mozdonyok létre ho
zatása és használtatása is.*) Melyek több'megrakott

szekereket vasút nélkül is hordhatnának a piaczokra .
Ez által a teherszállitás is igen könnyebbülne, fő

kép oly vidékeken, hol a piaczok távol vannak, és
rosz utak is szoktak lenni. Az igaz , rosz úton e

„ mozdony" sem haladhatna kényelemmel, de annak
részére közönséges jobb utat olcsóbb lenne terem
teni mint szinvasakra vaspályát. - Tehát à fürké
sző „ ész" ezt is használatra 'teheti, csak hajlam és

jó financziális „ mód “ legyen.

A gőzekék vagy mozdonyok működései
végett azért a marhatenyésztés sem esne háttérbe,

Mivelházi,gazdasági fuvarozásra, mint gabona, takar
mány, trágya s malomba hordásra, székhúsi fogyasz

tásra , tej-haszonnyerésre mindig nyitva maradna
még a tér , a szükség , az ösztön marhákat
nevelni, hizlalni, szóval, tenyészteni. Különben sem
kell hinni jelenleg sem, hogy mivel még ily általam
eszmébe , s figyelembe hozott gőzekék ,
és g őzmozdonyok

nem léteznek , azért a mar .

hatenyésztés hazánkban talán átalánosan javában
virágzik ? korántsem. Nagyon távol vagyunk még mi
azon ponttól, mint ezt a tapasztalás mutatja.

Honi gépészeink erélyétől, ügyszereteté
től függ tehát , hogy módot találjanak angolho

ni gözekéket s mozdonyokat is utánozva úgyszer
keszteni, mint utánszerkeszték , készítették a többi

másnemű angolhoni gépeket, s pedig vagy kiutazás,
,Vas.
*) Ezek sem ábrándok többé , hanem valóságok. Lásd ,,
Ujs.“ 47. sz. 1858. a gőzkocsiról, mely 400 mázsát el visz a közönsé

ges úton. Ilyen a ,,Hirmondó“ 8. sz. szerint 1859. a másik , mely 1.
óra alatt 3 - 4 mértföldet megy teherrel.
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s igy ott megtanulás vagy egy kész mintának
közgépészi költségen való megszerzés által .
A közgazdászat érdeke sürgeti tehát: hogy minden

gazda körülményeihezképest kisebb nagyobbrészben
igénybe vegye a gépeket , hogy általok a gazdá
nak alkalma legyen munkában , időben , de
költségben is az előforduló hézagokat kipótolni.
De a közgazdászat érdeke kivánja még azt is , hogy
gépészeink is mindennemű gépeiket a legjutányo
sabb áron és czélnak megfelelőleg készítsék, s hogy

az országnak több vidékein rakhelyeket is állítva ,
mérsékelt áron azokat használatra is kibérelni en

gedjék.

Im ezek valának tehát a gépekről, gőzeké
ről igénytelen nézeteim, bár sok és sikerdús ered
ménynek lehetnének azok szerencsések örvend
hetni!

1

XVI.

Gazdaságok ismertetései.

1

A ZELIZI URADALOM ISMERTETÉSE
BARSMEGYÉBEN .
tiszteleti
feltüntetése

em .

A t. cz. tisztikar összes
lékül !

1859.

KHERNDL MÁTYÁS ,
urad . teljhatalmú kormányzó.

Pethes Albert, KELLER ALAJOS, Karácsony
Sánd.
számve
számtartó .

tiszttartó.

Donáth István,

Kherndl János,

ispány.

Sümegh István ,

titoknok .

Veress Károly ,

ispány.

ispány.

vő.

Bukovits György,
ispány.

Szirtey György,
urad . orvos.

Jankovich Miklós,

Beznák Pál,

Simonffy Ferd.

gyakornok.

gyakornok .

ispány .

Laszlovszky Károly, Navratyill Jós. Vreblovszky Jós.
irnok .

irnok .

ellenőr.

Polyák Bonaventura ,

Molnár János,

irnok .

ellenőr.

A hazánkban létező s folytonos jólétnek ör
vendhető uradalmak egyike, a zelizi uradalom is .

Ezen uradalom kiterjedtségéhez, valamintjó kar
ban való állásához képest is e vidéken ,kivált a Garam

folyó környékén , mondhatni: alig van párja . Azért is
méltónak találom e birtokot némi részben röviden leg

alább a t. gazdaközönséggel megismertetni.
Ezen uradalom azelőtt a gróf Eszterházy János
Károly -féle családé volt, s a boldogúlt gróf halálá
val annak özvegyére , született Festetics Rozina
grófnőre háramolván , s ennek is mintegy hét év

előtti meghalálozásával, az Eszterházyféle családfi
ágon csakugyan egészen megszakadván : jelenleg

grófi család egyik leánymaradék férjére, gróf Breu
ner Ágoston urra szállott.
Az összes uradalomnak központja Zeliz, mely

nek határa a tekervényes Garam folyónak jobb és
bal partján terül el, az Esztergamból,a felvidékre.
Nyitra és a bányavárosok felé vezető fő országút

mellett. Szép , sik vidékú közséy s magyar ajkú
mintegy 1200 lakossal ;*) az uradalmi kormányzat
központjával, postahivatallal s többféle uradalmi és
magán mesteremberekkel. Itt volt a kihúnyt grófi
földes urarágnak lakó kastélya, övedzve most is a

nem kis fényű angol kerttel, nagyszerű üvegházzal,
nagy gyümölcsös- és konyhakerttel. Itt van a köz

temetőben egy csinos góth styllel épült földszinti
kápolnás sirboltja is a kiholt Eszterházy családnak.
* ) Megjegyzendő : hogy a zelizi lakosság fuvarozásra, kézi nap
számra, részes földek s kaszálók vállalkozására termett nép. Csak fel
tünő ! hogy e munkásságok által is alig tudnak jobb létü gyarapodásra
átaljánosan felvergödni.
A gazdálkodási rendszerök csak a szokott
hármas vetőjü közös legelőjű, a már megtörtént határ összesités után is.
Nem ártana,
ha felfogna e nép is a selyemtenyésztést a mai időben s
annál inkább, mivel ott helyben az illető uradalom birtokai nagyszámú
kész szederfákkal vannak már ellátva.
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Feloszlik pedig e grófi birtok : a zelizi, viski

uradalomra, és a pócsmegyeri birtokra.
A zelizi uradalomhoz tartoznak : a kerekud

vardi, nagy és ganádi kisebb puszták, a Zeliz, Nyir,
Garam , Kis Salló, Nagy Peszek, és Tergenye köz
ségi birtokok.
A viski uradalomhoz tartoznak : Visk, Peresz.

lény, Felső Szemeréd községi birtokok, és az alsó
szemerédi puszta .

A pócsmegyerihez vég re tartozik : Pócsmegyer,
és a Leányfalusi puszta.
Az elsorolt három rendbeli birtoknak összes ki

terjedése tesz körülbelől 24,000 ( 1200 D öles) hol
dat, szántóföldekben , rétekben, legelőkben, erdőkben
és szőlőhegyekben .
Miután a zelizi uradalom ban legkiterjedtebb
nagyságú puszta a kerekudvardi : azért leirásom első

pontjául is azt veendem fel.
A kerekudvardi puszta magában foglal neve
zetesen : szántóföldben 3950, rétekben 300, gyep

legelőkben szinte 300 holdat. Összesen 4550 holdat.
Fekvése egy tagban, igen szép sik kiterjedésű,

a zelizi központtól alig kis félórányi távolságra.Földje
mivelhető könnyebbszerű szürke agyag. A viz sziné
től mintegy négy ölnyire emelkedett elterültségű.
Fel van osztva négy majorságra, u. m. Rosina,
Alberti, Karolina és János - féle nevű majorokra :
vevén elnevezésüket, az illető elhunyt családi tagok
neveitől.

A kül szomszéd határszéleit , nagyobbrészt

akácz- , és jegenyefák környezik ; bent pedig több
mint 6000 szederfából álló sorozatok diszitik ,*) a
*) Ezen idő szerint talán czélszerű lonne annyi számú szederfák .
nak legalább leveleit haszonra forditani, s általok a sely embogár te
nyésztést előmozditani? Alig lehet kétkedni, hogy ebbeli fár adság meg
felelö jutalom által ne lenne megörvendeztetve,

15
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mindenfelé keresztben, hosszában vágó, jó rendbe
hozott, és már többnyire kikövecselt utakat és tágas

legelő -csapásokat. De a nevezett majorépületek kö
rül is, több rendbeli sűrű facsoportozatok állnak, ré
szint gyümölcs, részint vad, mint akácz- és jegenye

faültetvényekből, a birkáknak a nyári hőség elleni
oltalmazására.

A négy majorság feloszlik 99 különféle nagy
ságú váltótáblákra, melyekből 32 tábla 25, 67 tábla
pedig 50 holdas . A gazdasági kezelésre nézve azon
ban, itt bizonyos váltói rendszert tüzetesen kiirni

alig lehet, miután az a föld távolságához vagy kö
zelebbségéhez, leginkább a körülmények szerint van
alkalmaztatva. A távolabb eső részek 2-3 évi par

lagi legeltetésű rend mellett miveltetnek ; trágyázás
nélkül tiszta ugar mellett vettetnek őszi rozszsal és

zabbal felváltva, s az eredmény kielégitő. A köze
lebbiek pedig váltólag miveltetnek , és pedig hol
tiszta ugar mellett , hol pedig trágyázott ugarba,
zöldtakarmány használata előzvén meg az őszit; kö
vetkezvén utána kapás, erre tavaszi, luczerna és más
lóhernemüekkel vetve ; azután kaszáló és ismét ka

szálókép, s ha erre már nem alkalmatos, legelőnek
használtatva.

Gabonaneműből vettetik :
150 hold.
575

1 ) Buza
2 ) Rozs

50

3) Arpa, tisztán
4) Zab, tisztán

5) Árpa, luczernával
6) Árpa, baltaczimmel , pimpinella és

39

25

11

100

más perjeféle keverékkel
Összesen

99

600

1500
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Kapásféléből vettetik :
1) Krumpli

100 hold .

2) Kukoricza

250

Összesen

350

Kaszálók alá elfoglaltatik :
1 ) Bükköny keveréknek

100 hold .
75
75
300

2) Luczernának
3 ) Baltaczim keveréknek

4) Természetes réti kaszáló alá

550

»

Összesen
Legelők alá :

1850 hold .

1 ) Ugar és parlagi legelőknek
2) Gyeplegelőknek

300

Összesen

2150

Az imént elsorolt vetőfelosztásból láthatni ,

miszerint itt helyes gazdasági elv követtetik : oly
elv, mely a gazdaságot hanyatlani nem engedi, ha
az folytonos erélyű szorgalommal, s a kellőleg kitű
zött számitással foganatosittatik. Mert a kapás, ka
száló és legelőféle takarmány vetőnek összege
3050 kiold, elég kedvező alkalmat szolgáltathatarra,

hogy az 1500 holdnyi gabnás vető, mindig jó ha
szonhajtó termékenységnek örvendhessen.
Most lássuk az eredményt is, miképen szokott
az mutatkozni :

holdankint

1) Őszi gabonából,magszám 10–20 mérő szemben .
keresztsz.

8-16 kereszt szalmáb .
15*
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2) Tavaszi gabonából, magszám

12-24 mérő

szemben

Tavaszi gabonából keresztszámra 6–10 kereszt
szalmában ,

3) Krumpliból*)
4) Kukoriczából
5) Mesterséges takarmányból
6) Réti kaszálóből

60-100 mérő .
6- 20 mérő.

12-32 mázsa.
6- 8

Megjegyezvén , hogy a búzának súlya austriai
mérőnkint 90 font, a rozsnak pedig 82 font körül
szokott lenni.

Miveltetik pedig ezen puszta 28 – 36 két ökrös
igással, Zugmajerféle vasekékkel, melyeket helyben
Zelizen, az uradalmi kovács szokott késziteni. Tar

tósságát és helyes voltát ajánlja, a már régidőtöl
fogva itten való használtatása. Szánt naponkint egy
holdtól másfél holdig, 6-8" mélységre .
Az igavonós melletti, és más állandó cseléd sze

mélyzet áll: 14 conventios béresből, egy faragóból,

és 3 felügyelő határcsőszbőláll. A szeszgyárés gőz
malom körüli szolgálatra való 2 kocsisból, kik foly
tonosan két-két lóval a mondott gyárak dolgaiban
munkálkodnak . Az előforduló kézi munka-hiányo
kat pedig, pénzes napszámosok pótolják ki.
A vetés egy lovú közönséges amerikai szórva

vető géppel 2 ember segitsége mellett végeztetik :
vetvén naponkint igen helyesen , és gazdálkodva a
magban , hol egy , hol másfél p. mérőt holdankint
ősziből, tavasziból többet is, – s mintegy 25 holdat
ára 160 pft.

Az aratást kézzel végzik, felső vidéki német és
tót aratókkal 12 -ik részért, kosztra kapván conven

tiót, minden pár arató egy hónapra 2 pm . rozsot , 4
font sót, 4 font túrót, 3 itcze vajat, 3 font szalonnát,

12 font húst, 16 itcze eleséget, 16 itcze gyúrni való
* ) A krumplit nem ritkán a rothadás szokta megdézsmálni.
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– az illető megyei határozat szerint.
Az egész pusztai aratást 60 – 80 pár szokta végezni.
részint kézzel , részint géppel is
A cséplés

lisztre búzát

történik . A kézi cséplés 12-ik részért .

A géppeli cséplést Seidelféle gép eszközli 3
lóval, 9 ember segitségével. Naponkint elcsépelvén
60-80 keresztet. Az ára 600 pft körül szokott
lenni .

A marha számát jelenleg a pusztán 56–72 da
rab igás ökrön , és 4 lovon kivül , a juhászat.teszi,
mely jelenleg az egész pusztán összesen 6000 öreg

juhból , 3000 bárányféléből áll : összesen tehát
9000-ből, néha pedig többől is . Mely birka- szám is

bizonyitja a gazdálkodás helyes rendszerét, midőn
az egés pusztai birtoknak 4550 holdnyi kiterjedésére
holdankint csaknem 2 birka esik. Ez pedig az én

szerény egyéni nézetem szerint - elegendő szorgalmi
mutató, mert látni több gazdaságokat, hol

egy holdra

alig esik egy birka. Tudok 12000 holdas birtokot,
hol alig 5000 birka tengődik.

Fő figyelmet érdemel itt tehát a juhászat mind
nemesitésre, mind teyésztésre és szaporitásra nézve:
miután a nem csekély jövedelemnek is egyik főágat
ez eszközli, a nagyszerű szeszgyáron kivül.
Eme juhászatnak faja

tiszta spanyol Meri

no -faj, származását Szászországból, Lichnovszky
herczeg nyájából veszi. A gyapju kitünő , mind
finomságra , mind mennyiségre nézve, mit eléggé
tanúsithat azon birálati elismerés is, mely azt a múlt

1856 -ki párisi állatkiállitáson, aranyérem -jutalomra
méltatta :miért is e faj fentartása igen nagy gond
dal ápoltatik. De a tenyészkosok is nagy kelendőség
ben szoktak lenni.

Az usztatási, nyiratási kezelés is, gondos figye:
lemmel úzetik. A gyapjúmosatás meleg vizben tör.
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ténik. A nyiratás darabonkint 142—3 fontot ered
ményez. A nyiratási dij 3-4 pkr.
A gyapjú ára
mázsánkint 170-180 pft szokott lenni.

Az uralkodó birkabetegség leginkább a kerge

ség szokott lenni, melynek orvoslata olykor-olykor
az operatio, és az azonnali eladás. A halálozás pedig
évenkint 5 pcentre vehető fel.

Az elletés december közepétől februárig szokott
megtörténni. – A bárány szoptatása 12 hétig gya
koroltatik, a mikor azután kiheréltetvén, a kiválasz
tás után még a bárány kosok is ; s szoptatás ideje
alatt, be is oltatnak a bárányfélék.
A birka -sózatások minden hóban egyszer tör

ténnek, 3 fontot számitva százra. Igen czélszerűen
használtatik fel az őszi szalma is izletesebb táplálé
kul, ha az sós vizzel locsoltatik meg a rácsban, hon
nan a sos lé még a válúkban levő polyva hulladékokra
is lehatván, azt az állat tisztára fölemészti, s a szal

mából sem marad fel annyi, mint különben szokott.
Nagy előnyére szolgál a juhászatnak itt azon
jó tapintatú rendszər is : hogy még a juhászgazdák
is részesülnek a jövedelem ,,procentuatiójában "
mind a szaporodás , s
a gyapjujövedelmet kivéve
mind az eladás után .

Mi pedig a trágyaszaporodást illeti , a fent els
számlált marha- és birkaszámtól : az többnyire zöld

takarmány alá, ugarra, vagy ha telik, tiszta ugarra
is hordatik, számitva șoldjára 14-15 , de igazi jó

négy marhás szekér trágyát, melynek javitását a
pálinkamoslék használtatása igen előmozditja.
Továbbá a másik főfigyelemre való jövedelmi
ág még az e pusztán lévő, s mostanában újra, igen

nagyszerüleg bővitett szeszgyár, mely naponkint75
mázsa, vagyis mintegy 99 pm. körüli gabonát, és
120 P.

mérő burgonyát gyárt fel, mi a jövedelmet a
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nagy mennyiségű, és 32-34 fokú szes eladásával,

és moslék hasznávol igen szembetűnően növeli.
E szeszgyár nagyszerűségét és mechanicại ne
vezetességét növeli az eddig szükségeſt sok kézi nap
számokat is nélkülöző , és mostan kipótló belső gépi

ügyes szerkezeten kivül , még a kapcsolatban levő,
és 4 köre működő gőzmalom is, melynek köve egyen
kint 50 pmérő gabonát képes naponkint őrleni, meg
pitlélni.

Tervben van még pár év múlva e nagyszerű
gyárakhoz cséplő , szecskavágó , daráló gépeket is
gőzerőre kapcsolni ; valamint 100 hizlalandó ökörre

való nagy istállókat, és pajtákat is épittetni.
A gőzmalom az urodalom szeszgyárai számára,
őröl többnyire.
Eme sokoldalú s nagyszerű épitkezések e gaz
daságban mindenesetre oda mutatnak , hogy a kor
mányzati ügyes, és jó számitású belátás, valamint

az illető tiszti karnak is egybeütő képessége mellett,
a gazdaság mindig jó karban való állásnak örvend -

het.Mit világosan tanúsit még ezenkivül a procentuatio
rendszere is, mi a tisztikarnak szorgalmát a kor

mányzóságtól le a juhászgazdáig folytonosan fokon
kint jutalmazza, mi – ha különben állna a gazda
alig jutalmazná.
ság
Ohajtandó lenne, ha több
uradalom , a helyett hogy a tiszti számot kisebbiteni
szándékozik - eme szorgalmat ébresztő s szinte ju
talmazó rendszert tehetné, és tenné sajátjává !

A zelizi uradalomnak kiegészitő részét képezi to .
vábbá a Nyir községi birtok is.
Ezen birtok a zelizi központtól három félórá
nyira fekszik a dél-éjszaki részen. Tőszomszédos ha

tárú a zelizi kerek -udvardi pusztával, a nagy -málasi,
farnadi és aghói községi határokkal.
Ezelőtt hat - hét évvel még ezen birtok az ős

törzsökű nemes Sipeki-féle családé vala, a midőn
vétel utján jutott az illető uradalom tulajdonába.
bir
örökösödés útján
Jelenleg tehát ennek is

tokossa gróf Breuner Ágoston ur.
Kiterjedése e birtoknak összesen 880 ( 1100 a

öles) hold, melyből beltelekre : a szérűs és angol
kerttel, korcsma s más zsellérféle lakok helyeivel
esik 42 hold ; szántóföldekre : 7157/2 h., rétre
85 h., 'gyeplegelőre 33 h.; ligetnek vagyis nyúl
menhelynek és más akáczos s tölgyfabokrokra, par
kokra pedig 41/2 hold. — Tagosittatott és rendezte
tett e birtok még mult 1844 -ik évben, s csakis egye

dül azóta tapasztalható a gyarapodás és előmenetel
a gazdaságban.

Éghajlatára nézve mérsékelt, de a felső szelek
nek igen ki van téve , mivelhogy fekvése is jóval
emelkedettebb a Garam 'folyó vidékénél; különben

itt-ott, csekély változatos hajlóssága mellett is, fek
vése egyenesnek mondható. A viztükrétől mintegy

4-5 ölnyire emelkedett, vizforrásai igen jók s egész

0
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séges italuak, mert többnyire kövecses s szilárd for

rásokból bugyognak azok ki. Eme körülményeknek
tulajdonitható talán az is : hogy e határban Istennek
hála még dögvész idején is eddig marhadög nem
uralkodott .

Földje többnyire nehezebb agyagos természetű,
de megis szorgalommal megmivelhető, s alkalmatos
is a szerint minden gabona , olaj s kapás-neműek

termesztésére , kivéve az árpát és stájer lóherét :
mert ezek a többnyire uralkodni szokott szárazság

miatt nem igen diszlenek . Alkalmatos továbbá tég
laégetésre, csak az a kár,hogy nehány év óta, mióta
a szomszéd kerek-udvardi pusztán van a téglaégető
hely
itt az égetés megszüntetett. Pedig itt e vi
déken kőbánya nem levén, igen érezhető az épitésre
szolgáló kemény anyagoknak hiánya, és a téglaégető
helyeknek is egymástól való nagy távolsága; de

még a téglák magas ára is, mert ezre 15-16 pfton
árultatik . Czélszerű lenne a téglaégetést minden

községnek megengedni, hogy épületeit tartósabban
szilárd anyagból épithetné, legalább épitkezési
szükségletekre, annálinkább, hogy a cserép
zsindelylyel való épületfedések is mindinkább kez
denek életbe lépni. Hozzá még az alagcsövezés is

ajánltathatnék.
E birtok határa tehát többnyire csak szántó

földekből áll. Gyeplegelője csekély, az isszáraz ter
mészetű. Rétje szinte kevés mennyiségű , főkép a
kaszálható rész, s az is igen csekély értékű : a n.

málasi határból lecsergedező patakocska völgyében,
a szántóföldek lábainál nyúlván le , keskenyszerű
alakban s többnyire ez is csátés, s orsófő forma sa

vanyú szénát szolgáltatván ki a gazdaságnak. Ugyan
azért a gazdaság kellő takarmányát, csupán és egye.
dül szántóföldjein van kényszerülve termeszteni és
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kaszálni. Erdeje sincs, csupán akácza- és tölgyfaül
tetményekből állanak parkjai, valamint e birtokot
áthasitó országos ut mellékein két oldalról a tájékot
is igen szépen diszitő fasorozatai , melyek olykor
gallyaztatva, néha ki is vágatva , nem kis fapótlást

eszközölnek a gazdaságnak : miért is folyvásti fen
tartásukra gond van, valamint a jegenye-stopolya
iskola ápolására is.

A beltelken hajdan, az előbb czimzett birtokos
család idejében halastó, birkausztató, és kapcsolat

ban meg egy vizi malom is volt. De mind ezek még
az előbbi birtokos idejében elpusztultak.Jelenleg csak

hire, és nyomai mutatják az egykori kies kert lételét.
A kastély is már a jelenlegi birtokos grófi uraság
által tisztilakká, az angol kert pedig gazdasági hasz
nálatra van átforditva.

A mi illeti a birtoknak jelen miveltetési rend
szerét, az tisztán : váltói, fel levén osztva 22 vető

forgású táblára ; egy 23-dik tábla pedig állandóúl a
cseléd kukoriczásaira, valamint a zsellérek conven
tionalis vetőföldeire levén külön kijelölve. Ezen 22

táblából ismét 10 tábla mintegy 45 holdjával legelő

osztály ; 12. tábla 22 holdjával takarmány osztály.
Az váltó rendszer tehát a következő : 1 ) ugar

trágyázva lednek -keverékkel; 2) őszi; 3) kapás ;
baltaczim- , perje-, pimpinella
keverékkel ; 5) kaszáló ; 6) kaszáló; 7) legelő, mely
4) tavaszi luczerna

feltöretyén , őszivel vagy zabbalszokott bevettetni.
Az előirt váltói felosztás szerint vettetik gabona
és kapásféléből:
1) őszi rozsból 2 táb, 67 hold. 74–76 aust. m. maggal
2)
buzából 2
3) tav, zabból 2

60-66
44

70

235

aust . m . maggal
4) árpából 2 táb.45 hold . 70
5) lednek
keverékből 212 , 75
120-135

6)krumpliból 2
45
450
10 -aust. m. véve holdankint felvágva.
Megemlitendő , hogy itt tiszta ugar csekély

részben , és ritkán szokott hagyatni, mert megtra
gyáztatván , lednekkeverékkel vettetik be. Vala
mint továbbá az is : hogy fent a 4 -dik számú árpa
vetésnek egyik táblája 22 holdnyi luczernával;
másik táblája pedig baltaczim- s perjekeverékkel,
22 --- 25 aust. inérónyi árpával szokott bevettetni, s

mindig kapások után kukoricza, repcze a gazda
ság számára nem vettetett eddig csak most.

Továbbá takarmány-, és legelőféle vettetik :
3 tábla 66 holdnyi
1 ) luczerna
45
2) baltaczimkeverék 2
3) réti kaszáló

4) vetett legelő

38 „, levén használható,

S

2

67

A legelők keletkeznek az öreg luczernásokból,
és baltaczimkaszálóból. Tavaszkor ha kedvező idő

járás van, először egyszer ezek is megkaszáltatnak ;
azután marha és birkalegelőknek hagyatnak. A leg
eltetési rendre is fordittatik gond, főkép a tarló- és

rét-legelők felett, előbb mindig a gabnatarló legel
tetvén le : miután ez késő ősz felé, ha meghagyatik,

igen megszáradván s keményedvén, hasztalan leg
előül marad. Ezután őszfelé csak a rét legeltetik,

vagy más kaszáló legelő, mely későn se szokott el
vénülni. S igy a barom egész a hó leszálltáig talál
folytonosan magának elég kedvező táplálékot, mi a
téli jászolhoz való beszoritásra igen nagy előny,ha
leapadtan, kicsigázva nem jutnak téli istálójukba.
Végre még :

5 ) A gyeplegelő mintegy 52 holdnyi ; leginkább
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az akol körül, mely igen száraz levén, sovány leg
előt is nyújt. Csak esős és sáros időben használtatik.

A luczernások majd 3 évig kaszáltatván, 4 -dik
ben legeltetnek, 5 - ikben feltöretnek.

A baltaczim pedig egy évig kaszáltatik állan
dóúl ; azután 2 évig legeltetik, s azután töretik fel.
Baltaczim magot a gazdaság maga termel és jó

sikerrel; luczernamagot pedig boltit használ.
A luczerna e határban nem szokott igen disz

leni sokáig, mert a kosz a 5 -dik évben már meglep
vén, s nagy pusztitásokat okoz benne ; azért ennek

megelőzésére próbáúl a luczerna nem magányosan,
hanem keverve baltaczimmel, perjével, pimpinellával
akképen vettetik : hogy a luczerna legyen mégis közte
az nralkodó növény, s 3 évi ily próba után csakugyan
jobb sikere tapasztalható, mind takarmány tömött
ségére, mind pedig a kosznak kiirtására nézve.

Szó levén itt a luczernavetésről , érdekesnek
vélem megemliteni: miképen egy franczia gazdának

ajánlata szerint czélszerű a kosz megelőzésére, ha a
luczernamag elvetés előtt, egy sűrűbb szitán, szitál

tatik meg. Ezáltal a koszmag, ha volna közte, igen
finom aprósága miatt, aláhullván a szitán a luczer

namag közül, tisztábban juthat az a földbe. Sigy
ha hozzá jól kijavitott, kimunkált földbe megy alig
verhet tanyát a kosź a luczernás kaszálókban.
A stájerhere, mint fent is emlittetett, e vidéken
nem leven othonos, nem is diszlik, s ezért nem is

igen vettetik ; a hol vettetett is abban hagyták, az
uralkodni szokott szárazság miatt.

Lássuk ezek után a gazdálkodás eredményeit a

gabonakapás- és takarmányterményeknél :

לו
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A mi pedig az őszi szalma nehézségét illeti :
egy kereszt őszi szalma a kicsépelés után nyom kö
rülbelül 180 fontot.

Tavasz szalmából egy kereszt 140—150 fontot.
Melyek szerint egy hold őszi
termés után lehet

20- 27 mázsa .

egy hold tavaszi termés után
pedig

8-

9

szalma.

Látván a gazdálkodás rendszerét, látván a ter :

més eredményét is . lássuk már a gazdaság) ténye
zőket, igaerőket is .

Van a gazdaságnak 7 darab kétigásféle szán
tóekéje, melyben 8 ökör, s 6 16 igáztatik.
Az eke közönséges vas eke, fa kormánynyal,
melyet a helybeli kovács készit saját vasából 7 pft
ért; de amolyan Zugmayerforma, de kisebb s köny.

nyűszerüt is csinálvaskormánynyal 8-9 pfrtért. Ne
hány évek óta e vidéken a vaseke átalánosan el van
terjedve, jól is szánt, s elég erős , úgy hogy a lu
czernásokat is törés nélkül feltöri. A talpa két ágú
forma levén, nem ingadozik ide oda , ha el van jól
készitve, mint az esztergamvidéki egy talpú vaseke
mely kötöttebb földben alig használható czélsze
rüleg

A boronálásra itt átalában a közönséges vas

fogú boronát és a fatövis-boronát használják, mely
lyel a bevasalt vetést szokás besimitani. Más vidé

ken , mint p. o. Nyitramegye egy részén Néveren,
csak vasalják és hengerezik, de nem töviselik : még
is jól aratnak.

A krumpli- és kukoriczamivelésra pedig van
egyszerű kapáló és töltögető eke. Melyeknek vasait
szinte a helybeli falusi kovács késziti ; farészeit pe

dig a faragó béres, vagy bármely faragó gazda em
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ber : s a kivánt czélnak úgy megfelelnek, mint a pesti

20-21 pftos ilyféle ekék ; kolott ezek itt darabon
kint 8 pftból, farészeivel együtt , tökéletesen kike
rülnek .

A birtok cselédségi személyzete pedig 4 béres
böl, 3 igás kocsisból; 1 csőszből, 6 pálinkafőzőből, 1
juhászgazdából és 4 bojtárból áll .
A cselédség conventioja pedig – készpénzben ,
összesen 22 pft,
sóban , vajban , túróban értve
rozs 16 aust. mérő, buza 6, árpa 6. a. m , 11/4 öl fa ;

kukoriczaföld pedig 900 0 öl ; s eleség 1 a. mérő,
szabad lakás mint mindenütt. A juhászgazdának va
lamivel több levén a bére, ezenkivül kirkatartás he

lyett, 1 db tehéntartása is van.

Van a cselédségen kivül 3 gyalog zsellér is,
kik az uraság házaiban lakván , szolgálnak évenkint, s
fejenkint 120 gyalognapot: tehát hárman épen any
nyit, mennyi egy évben nap van . De kapnak laká
son kivül még 3 vetőre, 3 hold földet is fejenkint,
melyet' az uraság számukra meg ismunkáltat, s ura
sági maggal be is vettet, be is hordat.

A kisebb, mint p.0 . gereblyézési kézimunkákba,
tartoznak a béresnők is napszámért megjelenni, mely
napszám eddig 12 pkr körül volt , s megesik elég
gyakran, hogy a reggeli hajnalt nem otthon, hanem
kint a mezőn álom nélkül töltik el , midőn magra

való baltaczimet, vagy luczernát kell gyűjteni. A
bojtárok is köteleztetnek, midőn délelőtti 10 óra körül
nyájaikkal hazahajtanak, egész délutáni 3—4 óráig
takarmányhordáskor segiteni a lerakásnál; főkép,

ha padlásokra rakatnak. Sietve, szaporán haladván,
az ebbeli munka hamar végződik : mert a gazdaságban
igen szükséges is, hogy a takarmány gyorsan beta
karittassék.

!

-
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A vetés módja itt egyszerű kézi, csak a luczer
namag szokott vetőgéppel vettetni , s néha a köles .

Az aratás szinte kézzel megy végbe, a felföldi
sváb, s néha tót aratókkal, a 12-ik részért úgy az
Őszi , mint a tavaszi. Az aratógép e tájékon még egé

szen ismeretlen.A cséplés hasonlóképa nevezett ara
tók által történik vegyest az urasági zsellérekkel,
szinte a 12-ik részért, úgy az öszi , mint a tavaszi.
Következik ezek után a barom- s birkaállo

mány. Mint fent elő volt sorolva, a 8 igás lovon ki

vül még 6 házilag nevelt csikó 'is van , mely lósza
poritás igen sikeresen pótolja az igás és más hámos
lovak számát is.

Tesz ezeken kivül a zelizi urodalmi nemes me

rinó- fajú öreg birkaszám 1200 darabot, a fiatal bá
rányszám pedig 400 darab körtil : összesen tehát
1600, néha több darabot is.

A bárányok elletése január közepétől kezdve
5 hét alatt szokott történni, s szopnak 16 hétig ; szo
pás ideje alatt ki is heréltetnek , kigyógyulván pe
dig, beoltatnak april vége felé. A bárányokat már
3-4 hetes korukban szoktatják zabra , mi megsó
zatván, szépen reá szoknak, és vidoran nőnek . Az
anyák is havonkint rendesen sózatnak , 100 darab

nak 1/2. fontot számitva ; sőt egész üzekedés előtt
nehány héttel, minden héten részesülnek sózatásban ,

azután őszkor, ha november elején akolba szorulnak,
sz. György napig , vagy május elejéig ki sem bo.
csáttatnak .

Azusztatás, nyiratás a többi uradalmi birkák
kal történni szokott modorban és bánással történik

meleg vizben , hogy minden legkisebb mocsoktól
A birkanyiratás eredménye az
megtisztuljanak.

öregszámtól átalában véve 2 font gyapjú, a bárány.
számtól pedig 3/4 font.
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vül

A birkadög a szokott járványos betegségen ki
alig van 2 %, évenkint. A járvány betegsé

get ezelőtt hirből is alig ismerték, most pedig a köz

nép birkáit is meglepi már 2 éves korától kezdve.

A trágyakészlet is figyelemre való, mert a fent
leirt marhaállomány és takarmánymennyiség mel
lett

ide értve a naponkint szaporodó 38 akónyi

pålinkamoslékot is – kikerül a gazdaságban any
nyi : hogy a kellő rendes calcatura szerint, min

den Őszi alá való ugar bőven megtrágyáztathatik ,
jelesen: minden évben rendesen mintegy 67 holdas
táblára való ; holdjára igazi 20 szekér trágyát szá
mitva, vagyis összesen mintegy 1340 szekérnyi trá
gya kerekedik ki egész éven által zöld kaszáló alá,
vagy pedig lekaszálás után, az őszi vetés alá ; mind

amellett üszögös buzát soha sem terem ; holott so

kan félnek fris trágyába búzát vetni , tartván az
üszög beállásától . A trágyakezelésre nézve megem
litendő, hogy éretlen szalmás trágya nem igen szo
kott lenni, mert az akolból is előbb halomra kihor

datik, hol összeérvén, csak azután jut a földek ja
vitására .

Végre a rajzolt külső gazdaságon kivül van
még itt egy ó és kisebbrendű pálinkaház is , mely
naponkint 15 austriai mérő krumpliból 2 ako 32
foku szeszt főz ki, moslékot pedig az ökrök és bir
káknak téli táplájuk pótolására 37 akónyit szolgál

tatván ki , az ugyanannyi mennyiségű vizzel föl
eresztve szokott felhasználtatni, ily vegyületből na
pnnkint egy birkára 2-3 itczét, öközre 1-3 akót

számitva, ha t. i. ez utóbbira is jut. A szesznek foka

jelenleg 27-30 pkron szokott helyben eladatni:
mert a gazdaságban is a főjövedelemiforrás a gyap
jún kivül a szesz, s e czélból nemcsak a burgonya-,
hanem a rozstermés sem hordatik piaczra , hanem
16
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szeszre értékesittetik által, és igy adatik el, a nye
rendő moslék itt nagy tekintetbe jövén ; holott né
hol hallani, hogy birkáknak tartózkodnak pálinka
moslékot adni, mintha az ártalmukra lenne.A buzát

az uradalmi és szomszéd keredudvardi pusztán levő
gőzmalomban örlik meg, s a liszt eresztetik áruba .
Ez tehát a zelizi uradalom e kisebb rendü bir

tokrészének vázlatos leirása , melyből a nyájas ol
vasó gazdaközönség némiképen combinálhatja : hogy
ha e gazdaságban ily váltói rendszerü gazdálkodás
nincs, akkor 1600 birkafélét, 20—24 db. lábas jó
szágot alig képes kitartani oly karban , mint itt tar
tatik , hozzá még azon alig megfelelő igaerővel. De

alig birna annyi trágyát is előállitani, melylyel ugy
trágyáz, hogy trágya után a második termés után
is a luczerna és más haltaczimféle diszeljék. Nem

eléggé ajánlható tehát minden gazdaságnak , egye
beken kivül még a helyes váltóiarányú rendszernek
felkarolása is.

Ezek folytába méltó leend még a Nyir-község
ról magáról is nehány szót felhozni.

Ennek határa szük kiterjedésü, alig 562.holdat
foglal magában, 1100 ölével. Lakosaimagyar-és
tót ajkuak. 1848 előtt alig tudtak valamit magya
rụl. A község alig számlál többet 30 háznál, melyek

szalmafedelűek sürűen a kamra épületjeikkel van
nak a tőszomszéd házaikkal összeépitve, minden ol
talmazó tűzfalak nélkül.

Pedig vajmi sokszor meggátolnák a tűzfalak a

tűzveszély további haladását,ha azok minden oly
szoros összeépitett házak között, falvakon is felépitve
lennének ! – A falu utczájára nézve is megemlitendő,
hogy az elég tágas ; de rendetlenül kiásott gabona
vermekkel van elhalmúzva, még az utcza közepe is .

E részben czélszerűbb lenne minden oly. helységek

-
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ben, hol az utczákon állvák à gabonavermek , ha az
utcza közepe kihagyva szabad útnak , a mellékei pe
dig két oldalról felárkolva szederfákkal ültettetnének

be, s általok a selyembogarak tenyésztetnének! Valjon
azon sok leány és figyermek , kik az utczai porban
játszanak, vagy gyepeken a libák őrzései mellett el

pajkoskodnak egész nyárszak által, s igy az időt ha

szontalanul ott csak elnapolják, nem lenne-e haszno
sabb, erkölcsre, munkásságra vezetőbb, ha a szederfa

levelek s a mondott bogárkák ápolgatásaival foglal

koznának, a libákat pedig egy közös -koldus vagy
másféle erősebb munka tehetetlenféle pásztor őriz
né ? bizonyára eként sokkal több örömbe, haszonba
részesülhetnének a szülők , de az állam is , ha ez

ajánlat közméltánylatra juthatnamindenütt a honban !
Különben a gazdálkodás módja itt is a régi nótájú :

hármas, ugaros vető, közös legelő, jóllehet a tagosit
tatáson már keresztül esett ezen határ. Azonban

jobblétnek látszik indulni,
mint az előtt volt, bár tagosztály előtt többet birt:
mert most jobban meg birja javitani és mivelni föld
mindezek mellett is

jét a nép. Ha a takarmány -termesztéshez jobban
látna, még jobb gazdálkodást űzhetne, de még a rét
földjét is gabonával fárasztja : s igy takarmányban
igen szűkölködik . Iparkodik ugyan némiképen pó
tolgatni e takarmányhiányt zöldkukoriczával, tarló
répavetéssel és luczernással is : csakhogy nem he
lyes arányban. Repozét is kezd vetegetni. Ezenki
vül az eszközökben is törekszik előre haladni, mert

faekék helyett vasekéket bir, szoró rostával tisztitja
gabonáját, kapáló , töltögető ekével kezdi mivelni

kapás veteményét, melyek mégis némi haladásnak
jeléül szolgálnak. Legnagyobb bajnak látszik lenni
az osztozás által történni szokott birtokeldarabolás :

nincs békés hangulat, ha több testvér van,
s igy kiki
16*
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maga ura lenni kivánván, szétdaraboltatnak a bir

tokok. Igaz a közös gazdálkodás is terhes, de az el
aprózás se hasznos. Az iparkodó, tevékeny gazda
ugyan kicsiben is gyarapodik , holott a tunya és tét

len gazda nagyban is megbukik. Azért legczélszerűbb
lenne, ha minden községnek közföldje példánygaz
daságkép kezeltették ésegy avatottegyén által ve
zettetnék : hogy a nép előtt lenne a példa kézzel
foghatólag okszerűen gazdálkodni. Addig'alig érend
czélt a közvágy, a gazdálkodás előhaladásában !

3

A bényi uradalom Ismertetése
Komárom megyében 1859.
Esz
Ez uradalom a Garam folyó mentében
a tekintélyesebb
nagybirtokok közé számitható.
Tulajdonosa her.

tergam szab . k. város vidékén

.

czeg Pálffy Antal.

Fekszik nagyobb részben Komárom- ( azelőtt
Esztergam-) megyéhez kebelezett Nagy-Bény köz
ségnek határában. Némely részben pedig Bars- és
Hontmegyék határaiban szerte.
az
Az uradalomnak e központi községét ,
Esztergamból Felső-Bánya vidékére vezető fő orszá

gos úthasitja keresztül. E község középszert nagy
ságu, volt jobbágyságu és magyar ajku lakosság
gal. A házak többnyire vert faluak és zsuptetősek.

Külsejekről itélve, lakóik a tisztaságot kedvelik, szor
galomhoz is lassankint hozzálátókS ;

talán a be

következett nagy adó, és utóbbi rosz termések miatt

csak hozzá kényszerülők ? ! Sajnos ! hogy a régi
hármas vetőjű gazdálkodás miatt, még legelő -elkü
lönözés után is, az okszerübb gazdasági szorgalom
és haladás is nem tapasztalható itt sem.

Nevezetes e község a kettős nagy halmú Török
sánczról, mélylyel az a nyugodti oldalról övedztetik.
Nevezetes még továbbá az épen a Garamfolyó part

ján büszkén álló két tornyú és ős byzanczi styllel
épült, és Sz. László magyar királynak korszakában
épült templomról is .
mint majoratusi jó
Az uradalom feloszlik ,
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szág – barsmegyei „ Csuda “ pusztára, hontmegyei,
kis-gyarmathi, valamint komárommegye i bényiköz
ségi birtokokra.
A tagositás ez uradalomnak minden részében

eddig még egészen nincs tisztában, mert itt a köz

pontban, Bényben is, esupán a legelő -elkülönözés

történt meg. Kis-Gyarmathon pedig a tagosztály, a
folyamatban lévő pernek bevégzésétől függ, miután
az illető egyezkedés nem sikerülhetett.

-

A csudai

puszta, mint olyan , természetesen tagos birtok .
Kiterjedésére nézve : szántóföld 1600 hold

1200

ölével számitva. Rét : 400 hold ,gyeplegelo

500 hold. Erdőség pedig, valamint porongyoknak

nevezett fűzesek, melyek az uradalom által folyvást

házilag kezeltetnek, körülbelül 1500 hold. Összesen
tehát mintegy 4000 hold.

Szőlőhegye Bényben nem volt az uraságnak.
Kis- Gyarmathon azonban dézsmajoggal birt, melyet
utóbbiidőben igen kedvező feltételekmellett, a volt

jobbágyságnak általengedvén , az úrbériségnek ezen
vég maradványát is megszünteté.
Halászatja van a Garam folyó, és Szikincze

vizeiben , mely utóbbi hires a rákászatról, s egyszers
mind a határvonalt is képezi, úgy az uradolomra ,
valamint Hontmegyére nézve is.
Fekvése e bényi, mint központi birtoknak , sik ,
róna ; a Garam tükre felett, mintegy 5-6 ölre, né

mely lejtőségekkel s domborodásokkal. A kis-gyar
mathi részbirtok itt-ott hegyes. A csudai puszta
végre csupa rónaság.

Figyelemre méltó, hogy ezen gazdaság minden
részeiben el van látva jó gazdasági épületekkel;

a távolabb eső helyek pedig birka -aklokkal.
A föld alkata igen egyenlő. A felréteg többnyire
televényes; az alsó réteg agyag ; alább ismét pár
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ölre kavics. Viz forrása bő s igen jó. Kár, hogy tég

laégetésre agyag földje fel nem használtatik, noha
e környéken alig látható téglaégető műhely.
Ezelőtt pár évvel, a tulajdonos herczeg kezel
házilag -- gazdatisztség által a gazdaságot,
teté,
jelenleg azonban haszonbérlők által, nevezetesen :
Meszéna testvér urak által kezeltetik és biratik ha

szonbérben , húsz évi bérletben. Igen természetes
tehát, hogy e tartós bérleti rendszer, a birtoknak

inkább gyarapodását, mint elpusztulását idézendi
elő, itélve eddig a már egy pár évi haszonbéri ta

pasztalatból is , mert bérlő uraknak gyakorlati s
szakavatott képességök már most is minden mive
lési , előállitási rendszerében igen kitünedezik ,
mely nagy szorgalom kifejtésére, természetesen elég
ösztönt nyujt a t. bérlő uraknak gazdasági szen
vedélyük - s értelmességükön kivül a hosszas bérleti
időszak,valamint a bérlet keletkeztekor felfokozott, de

azután később a mostoha idő viszonyai miatt alig
előállithatott bérleti összeg kiteremthetése is, holdjá

tól 7 p tot számitva, melyhez az adó, a tűzkárelleni
biztositás, az épületjavitások stb. is járulnak s e sze
rint minden holdnak bére 9 pfrtra felrúg.
Minthogy a „ Fundus instructus“ vagyis

a gazdasági beruházás, felszerelés, egészen a bérlő
urak sajátjai,
igen világos, hogy roppant pénz

összeg is fekszik a kezelési és gazdálkodási eszkö
zökben.

A gazdálkodási modort tekintőleg bizonyos
megállapitott rendszer nincs, mert némely részben
félig váltói, némelyben pedig hármas vetőjü, tiszta
ugaros rendszer úzetik a helyi viszonyokhoz alkal
mazva. A stájer here azelőtt rendszeresen, nagyban
termesztetett ; de a föld magas és száraz fekvésü

helyzete miatt, főleg az utóbbi száraz években nem
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sikerülvén , abba hagyatott; most azt laposabb fek.

vésű helyeken luczernások pótolják.
Ezen tekintetek miatt tehát a mivelési ág áll :
őszi s tavaszi kalászosakból, repczéből, kukoriczából,

krumpliból, de ez kevés mennyiségben, miután az
egészvidéken
csupán a zelizi szeszgyár létezvén, a
nagyobb mérvben való termesztés - a t . bérlők
concurrentia hiányában, ki nem
fizetné magát. Továbbá áll burgundiából, kölesből,
nézetei szerint

egyrészbeni tiszta ugarozás mellett.
Jelesen miveltetik :

Őszi búza s.rozs alá
Tavaszi árpa, zab alá

Őszi

600 hold.
400
79

.

100

repcze alá

Trágyázott ugarban :
Kukoricza alá

Krumpli alá

.

50

.

15

19

25
20

99

Gyeptörésekben :
els: Burgundia alá
Köles alá
11:31. Tiszta ugar alá

.

390

Összesen 1600

A mesterséges főtakarmányra szolgálnak itt,
különösen a luczerna, zöld kukoricza és burgundia

répa, a lednek igen csekély mennyiségben. Az előb
biek, mind nagy mérvben és szorgalommal termesz
tetnek. A természetes rétek is kaszálóul vannak,

melyek ugyan évenkint, miután szűk kaszálást szok
tak adni, mindig darabonkint feltöretve, eke alá ke

rülnek, úgymint repcze , köles, kukoricza, krumpli
és burgundia alá előbb , azután luczernásokká for

dittatnak (bár többen is követnék e példát a rosz ré
tek feltörésében -- és az imenti móddal való fel hasz

nálatban .)

1
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A legelők, miután igen kopár, száraz termé
szetűek, szintén feltörésre vannak szánva. Ugyan
azért itt a marhaistállózás divatozik télen úgy, mint
nyáron. Nyári istállózásnál a zöld kukoricza viszi a
takarmányozási főszerepet a szarvasféle marháknál;
a nehány lónál pedig luczerna és lednek . A téli ta

karmányozást a szarvasmarháknál és birkáknál :

aluczerna, réti széna és burgundia teszi, mely utób
bival, valamint a burgonyával a marhák meg is
szoktak hizlaltatni. Ezeken kivül még a tavaszalma,

kukoriczaszár, s az eltakaritott és sósvizzel füleszteni
szokott búza , zabpolyva is a takarmány sorában
állanak .

A vetőmag mennyiség szokott lenni holdankint:
Ősziből

11/2 aus. mérő.

Tavasziból

Repczéből
Krumpliból

.

.

.

.

2

99

10 itcze
9

aus. mérő.

Ez egészen , s nem felvagdalva szokott
ültettetni .

A vetési eljárás szórvavetőgéppel történik.
Az aratási eredmény szemül következő :
Holdankint az ősziből

tavaszi árpából
99

zabból .

99

kölesből

99

kukoricz.

krumpli.
őszi repczéből .

9

9

„ burgundiáb .

99

„ bükkönytak.

79

99

luczernatak.

99

99

réti széna

6-20
6-16
8-20
10-20
8-24

aus . mérő .

19 .
99

99

50-100

8-22

300-400 mázsa
12
30-40
3-8

sarju felette ritkán szokott sikerülni.
A szalma- termési eredményt alig lehet bizonyos
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szamitásba venni, miután a kevék és keresztek kü
lönbözők szoktak lenni minden vidéken.

A búza bánsági fajból levén 84-85 fontot nyom ,
rozs 80 fontot, árpa 68 fontot, zab 48 fontot.

A zöld kukoricza körüli kezelés abban áll, hogy
az tavasztól kezdve, hetenkint folyvást vettetik egy

más után , s tart késő őszig is. De a legjobb föld
használtatván alá , azért dús kaszálást is szolgáltat
bármily szárazságu időben is . Ez okért leginkább

völgyes, lejtősebb helyek szoktak alája kiszemeltet
ni, hogy szárazság idejében is annál biztosabb le
gyen a termés.

Mi az eszközöket illeti , itt ugyan hiány nincs

azokban. Ugyanis : megvannak a jó erős Zugmajer
ve
tő -ekék ,

vasboronák , hengerek . Van , mint fennt érintetett , ve

tőgép , cséplőgép lóerőre . Van továbbá több szóró
rosta s szénagyújtë.
Ezen eszközökből a kettős vetőeke is gyakran

van használatban porhanyós tiszta mivelésü ugar
földben. A vetési munka igen gyorsan halad vele, s
két jó erős marha elegendő vonására. Ugy szintén
a szénazgyüjtő is alkalmaztatik sik réteken , midőn

a kézi napszámos szorgosabb, vagy a gyüjtést a Ga

ram áradása, vagy esőzés fenyegeti; különben, fő
képen szűkszénatermés idejében, a t. bérnök urak álli

tása szerint, különös hasznot nem eredményez. Mert
lóerőt, erősebb férfimunkásokat és kézigyüjtöket is
igényel pótlékul.
Az aratás kézi, a helybeli és szomszéd lakosok
által történik , 62 pár által 11 -ik részért. Itt az ara

tók saját élelmökről magok gondoskodnak, a bérnök
ségtől csupán tüzelöt és 3 véka kétszerest kapván

segélyzésül. A behordásnál tartoznak pénzért segit

251

ségül lenni. (Ez is egy jó felfogás a kézi napszám
megszerzésében.)
A nyomtatás is 11 -ik részért történik , miután

az egész uradalomban csak egy cséplőgép yan,

nyomtatással, kézi csépléssel is pótoltatik ez. Leg
inkább pedig téli időszakban szokott használatban
lenni a cséplőgép, mert nyaranta alig kapható hoz
záértő alkalmatos napszámos, 4 lovon kivül 15mun

kás igényeltetik hozzá, s végez naponkint 26 kévés
60 kereszt őszit a megrostálással együtt.
Az állandó kézi-munkaerő tekintetében van :

20 béres, 4 kocsis, 3 csősz, 1 hajdu, 1 kertész, ju
hász és bojtár 10.
Szegődményök : 4 a . m . tiszta búza, 24 a. mérő

kétszeres, 2 a. m. árpa, 40 font só , egy vékás ken
derföld , 1 hold kukoriczaföld. Eleség, vajtúró he
lyett, s készpénzben összesen 36 pft.

A cseléd a pontossághoz itt igen meg van szok
tatva annyira, hogy minden zaklatás nélkül is beis

mervén kötelességét , nyaranta éjfél után 2 órakor
már istállón étet, s hajnal hasadtakor befog . (Ezt is
a bérlő urak jó bánásai és illő rendes fizetéseik ki

szolgáltatásai idézhetik elő, miket a cselédség irá
nyában jó modorral elkövetnek .)

A pótló kézi-munkasegitség a helybeli és szom
széd lakosságból könnyen kitelik bármikor 15-24

pkrért. Innen ered azután azon nagy szorgalom-ki
fejtés, hogy a kukoricza előbbb kézikapával mivel
tetik meg. Valamint azon sok burgundia-ültetés is,
megkapáltatik 3-szor, 4-szer, mihez még a megelőző
3–4 szántás is járul, mivel a kukoriczát, burgun
diát , burgonyát , azután luczerna -vetések szokták
követni. Tehát ezeknek kedveért is áldoztatik annyi
költség a kapásfélékre.

Megjegyzendő itt, hogy az emlitett kapásfélék
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nél a kapáló- és töltögető-eke, főképen a kukoriczá.
nál ritkábban szokott használtatni, azt vitatván az

illető bérnökség , hogy ott a föld szárazabb és rit
kább, tehát a ritkábban fészkelt s kézikapával há

romszor, négyszer megmivelt kukoricza jobban si

kerül, s a ráforditott nagyobb költséget is kifizeti,
de nem úgy a sürüebb közü és cultivatorral mivelt

ultetés. Kézi-kapás munkálás mellett 3 lábnyi kö
zök hagyatnak , melyeket cultivatorokkal alig le.
hetne helyesen bemunkálni, s különben is többnyire
gyeptörésekben levén azok, ott a cultivatorok alig
működhetnének , csak a krumpli-mivelésnél hasz
náltatnak .

Megemlitendő itt még, hogy a kukoricza -letöretés,
lefosztás és hazahordás hatod- , he t'edrész ter

mésért szokott megtörténni. Megemlitésre méltó az
is , hogy a burgundia mivelése körül kifejtett ipar
a 14-16 fontos nehézségű burgundia terméséből is

kitünik , melynek kiásatása 15 -ik részért szokott

megtörténni. (Ez is nagy kézi munka pótl6 felta
lálás.)

A kukoriczának , burgundiának holdankinti
megmivelése körülbelül 5-6 pfrtba kerül három

négyszeri kapálás mellett, egy hold széna kaszálás
és gyüjtés 1 pftba Valamintegy hold repczeföldnek
kaszálása és felkötése is 1 pftba. (?)

Lássuk azigáserőt,a marhaállományt is. Áll
az igavonó -jószág 36 pár igás ökörből, 4 pár igás ló
ból, a többi állomány pedig 5 tehénből s többkeve
sebb növendék-marhából, valamint 3000 birkaféléből.

A tehéntartás itt csupán házi s konyhai szük
ségre szoritkozik .

A birka, merinofaj. Elletés van kétszer február
ban és juliusban ,és úgy tapasztalták : hogy a nyári,
juliusi elletés kedvezőbb.

1
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Az usztatás a Garam folyóban történik ; a nyi
rás eredménye egyre-másra 2 font gyapjura megy

darabonkint az öreg számtól. A bárányfélétől pedig
3/4 fontra. A gyapju ára szokott lenni 140-160 pft.
mázsánkint.

A birka dögleletesség évenkint 9–12 száztolira
megy.

A birkák számára nézve , miután az a birtok

kiterjenéséhez képest csekélynek látszott nékem ,
azon felvilágositást valék szerencsés nyerni, hogy a

birkának túlszaporitását, a nyári legelőnek, úgy szól
ván , rendes fogyatkozása tiltja. Miután t. i. az utóbbi
száraz nyarak alkalmával a herések kivesztek , az
ugarok pedig meddők valának ; miután végre a
réteknek huzamos használása vértályogot szokott
szülni. Annálfogva mindaddig, miglen a szerencsé

sen felszaporitando luczernásokegy-egy részét éven
kinti rendes pót-legelőül kijelelni nem lehetend , a
birkaszámot öregbiteni nem tanácsos.

Ezek után a trágya állapotját is nem lesz fe
lesleges figyelembe venni.
Ugyanis annak szaporodása a fennt leirt marha
s birkaállomány után tesz évenkint 3000 szekérnyit,
melylyel évenkint 150-160 hold szokott megtra
gyáztatni , 18-20 szekerével véve holdját.
A kezelési rendszer abban áll : hogy a gazda

ságban a trágyát fél- éretten szokás kih
5-6 holdat darabonkint terigetni, és rögtön ala

szántani, a siker az itteni bérnökség állitása szerint,
az időjárástól függvén. Az 1855. és 1856-ik évben

dús termést eredményeztek a trágyás földek , az
utóbbi 3 száraz évben ellenben, a különben is ritka

száraz föld , a trágya által még inkább hevülvén,
nemcsak sok hasznot nem hajtottak ; hanem inkább
a múlt évi zabtermés, úgy szintén az utóbbi Őszi

termésre nézve is káros befolyással valának.

1

254

Van'a gazdaságban egy felemlitésre méltó
kert is, melyet a t. bérnök urak a legelőből fogtak
fel, mintegy 3 holdnyi, melyben, s egy régibb ura
sági gyümölcsösben 2000 oltvány gyümölcsfa diszlik.
Az előbbiben igen meglepő a kerti szorgalom a min
dennemű zöldségre és dinnyére nézve is. De még

meglepőbb a kertnek köröskörül domborodott he
lyiségén az alig 3 éves ültetésű szőlőszet, mely szép
diszlésével és gyümölcsével a bérnökök fáradságát
máris jóformán jutalmazza.

A jövedelem főforrásai a gabona , az iparféle
czikkek és gyapju.
A föld ára jelenleg a gabonaárnak pangó és le
szállott helyzete miatt, igen bizonytalan , s a föld

nek nincs kelete. — Különben 80–100 pforint körül
szokott holdankint lenni az ára.

Bevégezvén imez igénytelen könyvemet, van
szerencsém azt a nemes olvasó közönségnek át
adni, – melynek tartalma, ha némi részben,-min

den szende törekvésem daczára is, a t. közönségnek
elve, kedve és izlése ellen ütne ki,

- bocsánat !

Különben alig vihető ki, hogy bár mily „ munka“
legyen egyiránt mindenkinek izlésére, megelégedé.
sére eltalálva.

Mind ezek után pedig, hớntisztelt ,,Olvasóm !"
élj boldogúl, és sokáig !!!
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Tudomásúl.
Ezen 161/2 ivre terjedő kézikönyvnek az ára
hogy a köznép által is könnyen legyen megsze
rezhető

csak „egy" ujfrt leend. Kapható még

most pár hónapig alólirt szerzőnél és kiadó tulajdo
nosnál Pesten bérmentes megrendelésekre kalap
utczában 11 -ik szám alatt, 2 - ik emeletben, közel a

városházhoz és Sebestyén -piaczhoz. Ugy szinte kap
ható a ,, Magyar Gazda“ szerkesztőségénél, tek. Ér
kövy Adolf urnál is, hatvani utczában és az ország

út sarkán a „ Zrinyihez “ czimzett házban, 2-ik eme
letben.

Pest, juliusban 1860.

Iyánszky János.

Sajtóhibák.
1.

44. lapon a 3-ik sorba barmok ásatására,

olvasd : bar

mok itatására .
2.

112. lapon első sorba „ múlva a “ helyett , olvasd : múlva
ha t. i.

3.

42. lapon 14-ik sorba „ élemöket" helyett olvasd : élel

4.

25. lapon 7-ik sorba „ hazafiú is" helyett olvasd : haza
fiúi, és.

möket .

5. 188. lapon 2 -ik sorba 5. szám helyett, 6. szám olvasandó.
6. 190. lapon a csillag alatt , utolsó sorba e szó : „ polyvát“
kihag yandó.

7. 200. lapon 14-ik sorba, „ mezsgyez “ helyett : mezsgye ol
vasandó .
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