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Előszó. 

iVzoknak, kik Erdélyt a* polgárisodé)tt Eu
rópa utolsó országának nevezik, igen is 
igázok van. És pedig nem csak azért van 
igázok , mert aJ polgárisodott országok 
gyűrüzetében délkeletről Erdély az utol
só gyűrüszem, de azért főkép, mert ha 
az európai országokkal3 a3 mint azok a3 

miveltség magasabb vagy alsóbb fokán 
állanak3 Össze hasonlítjuk honunkat, ez 
azoktól mindenbe- de mindenbe- el van 
maradva. Ne irtózzunk az önismeret tük
rébe tekinteni; ne tartsunk tőle ; nem 
aJ hiúság Js Öncsalás tükre ez; bűvös ere
je fölébredésre serkent, Js azon őszinte 3S 
elfogultság nélküli vallamásra vezet, mi-
kép amaz elmaradás oka t u d a t l a n s á 
g u n k és s z e g é n y s é g ü n k . S z e g é 
n y e k m e r t t u d a t l a n o k - é s t u d a t 
l a n o k m e r t s z e g é n y e k v a g y u n k . 
Ha volna^ ki aJ harsány szóval kiáltó ta
pasztalásnak ezen másás, vagy ha inkább 
tetszik, lesújtó leczkéjét tagadná, vagy 
csak kétkednék is felőle, az nem ismeri 
saját fészkét, vagy a" hiúság Js öncsalás 
mámora gyogyíthatlan nyavalyává fajult 
el agyában. 



Nem vágjunk eléggé hiszékenyek az
zal tetszeni magunknak, mintha eJ szavak
kal mi kondítnók meg elsők aJ fölkelés 
reggeli harangját, 's mintha nekünk leg
kisebb- ss gyengébbeknek jutott volna 
eszünkbe az önismeret tükréből kiolvasni 
aJ roppant elmaradást 3s aJ haladást mind
egyre gátló akadályokat. Igenis-hálás ke
bellel valljuk meg- voltak és vannak ho
nunkban aJ nemzet örök tiszteletére mél
tó honfiak 3s hölgyek, kik ügy az anya
gi mint aJ szellemi téren, most gyöngéd 
majd erőteljes gondoskodásuk tárgyává 
tevék, e' hont kiemelni százados nyo
morából 3

 Js lakosait aJ jollét ismeretlen 
alvásaival megismertetvén, köztük az ég, 
természet, 3s kiképzett emberi kebel boldog
ságát meghonositni. Ok rázák föl az al
vókat százados álmaikból, Js megkönnyít-
ték az utat azoknak, kik az általok ki
nyitott sorompókba, küzdeni lépendnek 
föl aJ közügy mellett. És ezért ismét ö-
vék az érdem,mert könnyebb már az éb
renlévőt munkásságra szólítani, mint az 
alvót életre serkenteni. De minta" remény-
yirág fejlő bimbaja 3s a pirosló gyü
mölcs közt munkateljes holnapok—így aJ 

kezdemény es teljesülés közt hegyek, ten
gerek- évek hosszú sorai állanak. Mi á tha
ladás pályáján a legtisztább akarattal is 
csak kezdők vagyunk; előttünk nyúlik 



el az akadályok népes serege, a* régi 
rosznak megszokása, önzés, ferde előíté
letek, elfogultság, jóakarat tehetség nél
kül, tehetség akarat nélkül , mellyek az 
elszánt tetterőt, a3 lángoló buzgóságot 
3s még az angyali türelmet is tüzes pró
bára teszik. 

A3 kezdemény és teljesülés közti nagy 
mezőre lépünk ki mi is, a3 lelkes férfiak áí-
talmegtört utón, csekély tehetségeink kel a* 
közügy elémozditására összemunkálni kí
vánó szilárd akarattal. Széttekinténk a3 te
endők hosszú során, 3s e3 vís«álat közben 
szivünkéi össze forrott meggyőződésünké 
vált, mikép a3 napi kivánatok közt alig 
van egy sürgetőbb, mint a3 honi közné
pet- a3 nagy tömeget, a3 munkás dolgo
zó néposztályt nyomorából 3s tudatlansá
gából kiemelni igyekezni. Sürgetőnek mond
juk e3 korkivánaot, mert "utoljára is a3 

nagy néposztály jólléte, 3s mivelődése 
azon a l a p , mellytől az ország fölvirág
zása 3s erői függenek. Kevesek jólléte, 
s milliók szegénysége, néhányak magas 

vagy középszerű képzettsége, 3s ezerek 
kiáltó tudatlansága arany paszomántczond-
raposzton, selyembimzés rongyos ruhán. 
A3 világtörténet lapjaiba tekintettünk, és 
úgy találtuk, hogy az ollyan országokból 
a3 köznép tudatlan, szegény, és mivelet-



len, belől erőre és joliétre, külről becsű* 
lésre, 3s politikai fontosságra sok üdvös 
törvények mellet sem emelkedtek. Ellen
ben ott, hol aJ nép minden osztályai las
sanként emberiségök érzetére" vezéreltet
tek, hol nékik az önerő, munkásság, Js ezek-
által elérendő jollét kifejtésére alkalom 
Ösztön, és segitő kezek nvujtattak, erős., 
hatalmas, künn és benn tisztelt, Js vég-
re-emberi módon szólva-boldog lett SL 
nemzet. 

Tudjuk, hogy aJ gyökeres bajon csak 
gyökeres orvoslás segíthetj a* huzomoson 
elhanyaglott- betegséget nem egy két év., 
de év t i zed . , ^ s századok gondos orvoslá
sa is alig irthatja ki. Korszerű engedmé
nyek , országoson ápolt népiskolák szüksé*-
g-esek, hasznos ismeretek terjesztése által ön
erőt, munkásságra való ösztönt kell éb
reszteni, értelemre és szivreható elveket 
kell terjeszteni aJ nép alsóbb osztályai 
közt. Ezeket tartjuk gyökeres orvossze
reknek, mellyeknek megfontolt, időszerű, 
''s lelkiismertes alkalmazása naponként 
több több értelmes és vagyonos polgáro
kat adand aJ sok mértékben szűkölködő 
Erdélynek. AJ három rendbeli orvos
szerek ké,t elseje körünkén kivűl esik. 
— A J minden népei boldogságát szivén 
viselő, szeretvetisztelt fejdelem, és a J hon 
közbizalma által megtisztelt nemzetatyák 



megteendik e* részben is , mire istensza
va 3s a3 korkivánat által fólszólítvák. Mi 
közhasznú ismeretek terjesztése által aka
runk a3 népre hatni., épen azon pályán sJ esz
közök által, mellyen a Vasárnapi Újság 9 
évek ota olly lelkiismeretesen munkálódik. 
A3 saját szükségeit is alig ismerő köznépet 
saját anyagi és szellemi hijányaival Js 
egyszersmind azon módokkal megismer
tetni, mellyeket ama hiányok fedezésére 
fordítson — önerőt,, szilárd akaratot czé-
lunk felkölteni, 's kifejteni azok lelké
ben, hogy a3 megismert jót az akarat ha
talma által végrehajtani is erősek legye
nek; szóval: anyagi és szellemi előhala-
dásl kívánunk eszközleni könyvünk által, 
Js épen azért neveztük azt tanítónak, neve
lőnek, útmutatónak, vagy MENTORNAK. 

Az olvasó kezébe lévő könyvünk 
tehát népkönyv, az az: népképző, népne
velő, a nép szivéhez Meszéhez közérthe
tő nyelven szóló könyv akar lenni, melly 
évenkint megjelenő kisebb vagy bővebb 
tartalmú köteteibe az erdélyi nép legsür
getőbb szükségei között vezér, tanácsadó, 
útmutató legyen a3 jobb gazdálkodásra,, 
takarékosságra., polgári hűségre, Js mind
azon erényekre, mellyek a3 honi közné
pet nemesebbé, jobbá, és boldogobbá tehe
tik., Js ezek következésébe idők multával 
a3 polgárisodott nemzetek sorába emelhetik. 



A* könyv árának meghatározásába 
is szemünk előtt tartottuk a* köznép sze
génységét, így Ion aJ Mentor árra csak 
1-olv. egy rf. pengőbe azok számára., kik 
kibocsátott aláírási iveinkbe nevők ábrá
sával biztosítanak szándékuk felöl. Olly 
ár ez , minél csekélyebbre egy 352 la
pokból álló, és még egy jeles honfi jol ta
lált képével díszített könyv tudtunkra nem 
tétetett mostanság. 

Mennyibe feleltünk meg azon kivá-
natoknak, mellyeket aJ közvélemény egy 
Erdélyhez alkalmazandó népkönyv írói
tól igényel, a3 feleletet az érdemes olvasó
ra bizzuk. Mi eltökéllettük azon pálya-
korben, mellyre kilépünk, mind addig 
munkálódni, mig csak közbizodalom Js 
meleg részvét- mellyet ezen első kötetnél 
kitünőleg volt szerencsénk tapasztalni-vál-
lalatunkat támogatni fogják. Erősen hisszük 
hogy őszinte szándékunk eJ minden szép
re Js jóra fogékony nemzetben viszhangra 
fog találni, *s a* szerencsés jóslatok alatt 
életbe lépett kezdeményt óhajtott siker-
koronázandja, E J hitben élünk Js mun
kálódunk jövendőre nézveis- "s bizunk is
tenben, bizunk tiszta szándékunkban., hogy 
hitünk megtartand minket. E J hitben ajánl
juk e hazánkban első népkönyvet aJ nyá
jas olvasó hazafi kegyeibe. 

Kolozsváratt, 1842. maj. 25-kén. 
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GtyÜinÖlcsfa-tenyésztés. 
1. B e v e z e t é s . 

A ' gyümölcsöt, mint egyik legegésségesebb 
's kellemesebb csemegét 's gazdasági czikket 
saját izlése és tapasztalása után mindenki isme
ri , 's mindenki szereti. — Honnan mégis a' ha
nyagság, mellyet a' nemes gyümölcsök' termesz
tésében , szaporításában országszerte tapaszta
lunk? honnan a' könnyelműség, melly szerint a 
nemes gyümölcs' ellopása vagy kártékonykodólag 
még éretlen korában elpacsékolása még csak bűn
nek sem tartatik a' köznép legnagyobb része ál
tal í 's az országban helyen-helyen találtató gyü
mölcsfáknak évenkénti tisztogatás, szükséges mi-
velés és ápolás általi é p , egésséges állapotban 
megtartása alig számíttatik az úgynevezett gaz
dái kötelességek közé , az e' részbeli elmulasztás 
pedig alig vétetik gazdái hanyagság jelének? 
Ezen balítélet annál csodálatosb, mivel már el-
dődink a' nemes gyümölcsöket méltó becsben 
láttattak tar tani , minek tanúsága az ismeretes 
kifejezés' „nélerm is van öt-hat szilvafám" mely-
lyel némellyek birtokosi állapotukat mintegy 

Mentor, * 



2 GYÜMÖLCSFA' 

hetykélkedve szokták kijelenteni. — Honnan 
hát mégis a' gyümölcsfa-szaporításnak 's gyü
mölcsnek nem eléggé méltánylása közöttünk? 

„ Vélemény kormányozza a világot," mint 
szokták mondani, 's valljuk meg, a' nemes gyü
mölcsök a' közvéleményben inkább úgy álla
nak, mint csemege 's nyalánkság, melly gyer
meknek 's asszonynak való ; ennélfogva ha 
mástól kapja vagy néha lopja, vagy ap ának 's 
nagyapjának jó kedvében ültetettfájáról Isten után 
ingyen nyerte, jóizün megeszi minden ember, de 
nem tekinti azt fontos gazdasági czikknek. 
Ugyanaz irt ha ingyen kapja? jó; különben éret
te fáradni, dolgozni, izzadni nem tartja méltó
nak a' sokkal nagyobb rész. Sőt e' részben va
lamit szorgalommal tenni: szinte munka- 's idő
vesztésnek te .inti. Innen a' más' gyümölcsét el
lopni sem tartja, sok, legkisebb bűnnek is s 
mert hiszen semmi valódi kárt nem tett azzal, 
csak inasnak fülesleges nyalánksági czikkéből 
sajátított el valamit a' magáéi' számára — balga 
véleménye szerint. Úgy látszik tehát, a' dolog' 
erét eltaláltuk, ha a' nemes gyümülcsfa - szaporí
tás körüli országos hanyagságnak, 's a' gyü
mölcs' nem eléggé becsben tartásának okát ab
ban keressük, hogy e z , a' közvéleményben, 
íbtnos gazdasági czikknek nem tekintetik. — 

Minthogy tehát érzékeink általi tapasztalá
sunk valaminek jó és kellemes voltáról nem 
szül bennünk meggyőződést ugyanazon dolognak 
hasznos és szükséges voltáról, hacsak a' meg
gondolás az indokokat kitisztálva 's elősorolva a' 
meggyőződést létre nem hozza: azért tegyük a' 
dolgot komoly figyelmünk' tárgyává, 's vizsgáljuk 
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meg röviden: vájjon a* nemes gyümölcsfa' sza
porítása tartathatik-e méltán a' gazdaság' egyik 
legfontosabb czikkjének, 's megfizeti-é a' réáfor-
dított időt és munkát a' szorgalmas gazdának 
mint más gazdasági czikk? Akármelly gazdasági 
czikknek fontosságát két szóban fejezhetni k i : 
a' mennyiben t. i. a' gazdának háztartását k ö n y-
n y í t i , vagy más szókkal, családát t á p l á l j a 
és p é n z j ö v e d e l m e t ád . A'gyümölcs nyersen 
is, csak jól megérett legyen, egyik a' legkelleme-
tesb 's legegésségesebb étkek közül , 's sok sze
gény , különösön falusi honfitársainknak kenyér 
mellett a' leves étek' helyét igen jótékonyan pó
tolná , ha azzal bdvölködnék. És már csak ez is 
elég ok a nemes gyümölcsfa szaporítására, 's 
legnagyobb jótétemény lenne különösen a' föld* 
népe' szegényebb osztályára nézve. De meggon
dolva azt, hogy a' nemes gyümölcsből, nyersen 
úgy mint megszáraztva vagy aszalva mennyi 
különböző jó izu egésséges és tápláló étkeket 
készíthetni , valóban alig foghatni meg: miként 
lehet el a' legszegényebb ember is gyümölcs-ter
mesztés nélkül, a' midőn az könnyen nyerhető 
Ízletes és egésséges étkeket szolgáltatván csalá-
da' táplálására, a' háztartási fogyasztást olly jó
tékonyon pótolná. E' mellett az aszszu-szilva, -cse-
reszsnye , -alma és -körte, kivált falu - helyen 
számtalan esetben a' legjobbtékonyabb házi gyógy
szert adná, a' különben is rendes orvos és jó tanács 
nélkül szűkölködő beteg szegény embernek, mely-
lyek gyomrot erősítve 's vért készítve, őt sok vc-
szedelemes betegségtől megónák, a' midőn most 
valami e' féle aszalmányokat néhol egész hely
ségben hiában keresve, a/ rendes durva eledelek 
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mellett a' kezdetben ldesiny bajt életveszélyez
tető betegséggé érzi súlyosbdni, mellyben hosz-
szason sinlik, 's néha el is ha l , mellynek pedig 
egy ki* főtt aszszu-gyümölcscsel talán elejét le
het vala Venni. így a' megaszalt ribizli' vagy 
veres-szőlő' főtt leve sok betegségben a' hideg 
vizet ártalom nélkül nem iható szenvedőnek a' 
legenyhítőbb italul szolgálhatna stb. Egy szó
val a' jó gyümölcsnek a' háztartásban tapasztal
ható haszna, mint tápláló 's gyakran orvosi 
szernek, elő sem számítható; annyi bizonyos, 
hogy e' részben akármellyik más gazdasági czikk 
fontosságával vetekedhetik. — 

De hát pénzjövedelmet ad-e, különösön olly 
mennyiségben, mi szerint gyümölcsfa - szaporítás 
és-ápolás körüli fáradozását a' gazdának illőleg 
megjutalmazza, 's azoknak, kik a' gyümölcsfa-sza
porítást hazánkban kedvtelésből eddig is gyako
rolták, adott-é í Képzelem, ezt a' kérdést teszi ma
gában a' nyájas olvasó; mellyre vegye elhatáro
zott feleletül, hogy ad bizonyosan pénz-jövedel
met i s , és pedig nem kevesebb arányban, mint 
más gazdasági czikk, a' legjövedelmezőbbeket is 
felvéve. Bár tegyünk csak futólag egy kis számítást. 

Vegyünk fel csak egy fél holdnyi ker te t , 
inelly áll 800 négyszeg ölből, de a' mellyet 
a' gazda, egyebet is szándékozván vagy kéuyte-
leníttetvén ott termeszteni , nem akar csupán 
gyümölcsösnek használni , hanem más hasznos 
termékeknek 's növényeknek is helyet kivan ben
ne fenhagyni, 's vegyük ezen 800 négyszeg öl
nyi kertnek szélességét 8 , hosszát 100 ölnek. 
— Ezen kertben már most ültessen négy ölre 
egymástól szilvafákat, akjkof elfért kertének hosz-
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szában két sor szilvafa, még pedig kerté 100 
öl hosszú levén, minden sorban lesz 25, és így 
a' két sorban 50 szilvafája, 's ezek egymástól 
egyforma távolságra ültettetvén, rendes és gondos 
ápolás mellett szép fákká növekednek, mellyek kö
zül egyik-egyik négy 's ha t ' s több véka szilva-ter
mést is ad egy évben. Azonban vegyük egyre más
ra termését csak 4. vékára, 's ennek árát legcse
kélyebb mennyiségben csak 25 k r ra : lesz egy-
egy fának jövedelme 100 kr. vagyis 40 pengő 
kr . , és így az 50 szilvafának 100 ezüst hú
szas vagy is 33 rft. 20 kr, pengőben. — Ez 
magában is egy fél hold földről becsületes jöve
delem; felvéve pedig az t , hogy az illy egymás
tól távol ültetett szilvafák más növények ter
mesztését nemcsak ki nem zárták a' kertből, sőt 
azoknak tenyészésöket kigőzölgésökkel 's napes
tig szünetlen változó árnyékukkal még elősegí
tették, 's lehulló leveleikkel minden őszszel meg 
is trágyázzák: mondhatni, hogy ezen fák kettős 
hasznot hajtottak a' gazdának, minthogy mi
kor már az egyszer réájok fordított munka után 
fülnőttek, minden évben kamatoznak, azokat egy 
biztos tőke pénznek tekinthetni, melly kamatját 
minden évben fáradság nélkül fizetendi, még a' 
késő maradéknak is. — 

Ezen jüvedelemszámítás még dúsabban üt 
k i , ha alma -, körtvély-, dió-, cseresznyefák stb. vé
tetnek számítás ajá, mellyek még bővebben te
remnek's drágábban eladathatnak. Meggondolandó 
még azt is, hogy a' fenebbi számításban igen cse
kély ár vétetett fel, mellynél a'gazda gyakran 
többre is számíthat. Semmit sem veszt a' szá
molás úgy is, ha a' gyümölcs megaszaítatik 's úgy 
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adatik, a' mint t i. idd, hely és kürnyülállás jo-
vaslandják. — 

Minthogy tehát csak ezen kis futólag tett 
vizsgálatból is a* nemes gyümölcsfa' szaporítása, 
mellynek gyümölcse azon kivtíl hogy egésségesen 
táplál, még szép jövedelmet is hajt be a' szor
galmas gazdának, a' gazdasági czikkek' legneveze-
tesbike' 's fontosabbika' egyikének bizonyosul bé: 
(inként következik, hogy ki a' nemes gyümölcs
fák' szaporítását 's ápolását gazdaságában elhanya
golja, az ollyan magának szántszándékos kárt te-* 
szén, mellyet semmi más szorgalommalfki nem 
pótolhat. Azt reménylvéu azonban, hogy senki, 
ki ezen fontos tárgyat figyelmére 's gondolkodá
sára méltatja, ezen hanyagság' vétkét magára há
rulni engedni nem fogja: a' nemes gyümölcsfák' 
szaporítására és ápolására alább irt 's tapasztalás 
után hasznosoknak bebizonyosult rövid szabá
lyok mindenkinek ajánltatnak. 

2, Maga a' dolog. 
Vad f a ü l t e t é s . Ha vadfát akarsz ültetni, 

az ágakat vagdald le, legfölebb 3—4 ágat hagyván 
meg rajta, mégpedig a' leendő fának főágait; 
azokat is a 4ik szemig csonkítsd meg, a' többit 
pedig a' törzsök körűi szép simán nyesegesd le. 
A' gyökerek közül a' rontsoltakat kiválasztván, 
vagdald le, különben hamar rodhadásba mennek, 
's az egész fát elveszted. 
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G y ö k é r n y e s é s . A' fakivételkor a' leg
nagyobb vigyázat mellett is sok gyökér megsé
rül vagy elszakadozik. A' megsértett gyökere
ket a' sérült résznél vágd le csapanóson, olly < 
utóddal, hogy az új vágás az ültetéskor aláfelé 
essék, különben a' megsértett gyökerekben köny-
nyen rothadás tánuid, melly tovább tovább ter
jedvén, a' fát is betegessé teszi , 's korán vesztét 
okozza. Az ép gyökereket, főleg a' finomabb sza
kái-gyökereket a' lehetségig kiméld meg, csak a* 
sértett nyulánkosokat vágván le. A' szakáigyö
kerek nem csapanósan vágatnak l e , mint a' na
gyobbak, hanem derékvágással metszetnek ket
té , mert így hamarább hajtanak új gyökeret. Ha 
a' fának egyik oldalán sokkal több a' gyökér, 
mint a' másikon, akkor a' gyökeresebb oldalról 
annyit vágj le , hogy a' másik oldalon levő gyö
kerekkel mind számra, mind hosszaságra egyen
lők legyenek. Ezt azért kell így és nem máskép 
tenni , mert tapasztalás szerint így nyerend jö
vendőben a' fa szép koronát, a' korona a' gyö
kerek' állása után képződvén ki. A' gyökér ren
desen kört foglaljon; ezen körülmény is sokat 
teend a' szép korona' kiképzésére. 

A' szív- vagy orsógyökér' felét mindig le 
kell vágni. Orsógyökérnek mondják az t , melly 
a' fa'törzsökéből kinőve egyenesen lejt. Ez nem 
szívja magához a'tápláló nedveket, csak a' f 'meg
erősítésére szolgál. Bizonyos mélységen alól csak
nem mindenkor áttörhetetlen földrétegre talál
ván, e' miatt az egész fa' növése megakad. Épen 
azért derékban ketté metszetik, mert a' fa nél
küle is elég keményen álland. Azonban csak ha
mar oldalgyükereket hajtand, mellyek a' fának 
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a' legegésségesebb tápláló nedvet adják, 's a' gyü
mölcstermést elősegítik. — 

Némellyek az orsógyökereket meghajtják, 
hogy esapanósan m e n j e n e k a'földbe,és a'fának 
szilárdabb ájlást adjanak. Mások az ültetéskor kö
vet tesznek alája, a' mi azt ismét csapanós nö
vésbe kényszeríti. — 

A g n y e s é s . Az ujonan ültetett fa külön
ben is gyenge erejét egészben a' gyökeresedéire 
fordítja, azért a' törzsökbe 's onnét a' koronába 
kevés nedvet küldhet föl. — Ha a* korona az 
ültetéskor illendőleg meg nem nyesetik, az 
egész szenvedni fog, a' gyökerek gyarapodnak, 's 
a' szinfa nehezen adand termésre alkalmas haj
tásokat, vagy ha kihajt i s . a' hajtások haszon-
vehetetlenek leendenek. Az njonan ültetendő 
fa' koronáját tehát, a' gyökér tehetséghez képest,; 
gondosan meg kell nyesni, azaz: minél kevesebb 
gyökere van a' fának, annál több ágait lemetsze
ni. Különösön az erősebb és idősebb fák körül 
kell ezen szabályt megtartani, mellyek talán már 
gyümölcsöt is termettek, és fiatal korukban még 
nem voltak kiültetve. —. Az illyen fáknak 
rendesen néhány erős és kevés gyenge gyöke-: 
reik vágynak, ellenben fen bokros a' fa, azaz 
terjedelmes koronájuk. Az illyen fák koronáját 
kurtítsd meg szánakozás nélkül, mert, mint mon
datott, a' vastagabb gyökereknek sok táplálásra van 
szükségük, hogy a' földben apró szakálgyököcs-
kéket hajthassanak, 's épen azcrt a'koronában sok 
fát nem is táplálhatnak. Ha a'koronának illyetén 
megcsonkítása elmellőztetik, már az első eszten
dőben elbeteges-dnek a' fák, a' következőben 
pedig bizqnyosan kivesznek. 
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A' megcsonkítás vagy nyesés mind a' megsértett 
vagy igen hosszú gyöküknél, mind a' koronán épen 
akkor történik, mikor a' fa elültette tik, és nem 
előbb. A' csonkítás e's nyesés áítal a' fán ejtett 
kisebb nagyobb sebek faviaszszal békenetnek, 
hogy hamarább benőjenek 's begyógyuljanak. 

K o r o n a n e v e l é s . Az ágnyesésben nem kell 
hamarkodni, sőt inkább kiválogatandók , az ép 
egésséges 's jő jövendőt igérő ágak. Azon fő
ágak, mellyekből a'korona fog kiképződni, meg
maradnak, csak erősen megcsonkítatnak, még
pedig a' gyengébbek kevesebb szemre-, 's annál 
hamarább utóiérik amazokat a' növésben. 

Ezen ágakon egy néhány vékony ágacská
kat is meg lehet hagyni. A' több ágakat egyről 
egyig vágd le, főkép a' betegeseket. Mindegy, ha 
három, négy vagy több ágak hagyatnak is meg a' 
fán, csak hogy egymástól kimért távolságra es
senek. Ha két ág tömötten áll egymáson, az 
egyiknek okvetetlen le kell esni. A' fa' termé
kenységére igen sok függ at tól , millyen távol. 
Ságban állanak az ágak egymástól. Egymást meg-
fekvő, keresztűl-kasúl kanyargó ágakat a' fa' ké
ső korábban sem kell megszenvedni. 

De a? vágást mindenkor úgy ejtsd, hogy azon 
szem, mellyből a' leendő ágat akarod növelni, 
vágás alatt legyen, mert a' vágáshoz legközeleb
bi szemből nő ki a' jövendő ág. •—• Ne is legyen 
a' vágás szálkás, hanem sima. A' vágást minden
kor a' termő szemmel szemben álló oldalon kezd, 
's kevéssel a' szemen felül végezd. — A ' szemet 
azon oldalon kell hagyni, mellyen a' jövendő á-
gat növelni akarjuk.— 
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A' vágáskor a' szemen feljiíl sok fát ne hagyj, 
mert az a' szemig elszárad, és árt a' fának. A' szép 
fa' növelésének egyik feltétele az, hogy az oldal 
ágakat, ha már termettek i s , minden szánako
zás nélkül vágja le az ember addig , meddig 
lábujhegyen állva kezével feléri. Különben nem 
fa, csak bokor lesz belőle. .— 

Fejszével soha sem jó a' faágakat vágni, ha
nem fürészszel vagy kaczorral. A' fanyesés' ide
je nem akkor van , mikor a' nedvesség a' fában 
sok, hanem mikor kevesebb: késő őszszel,tél
ben lágy időben vagy jókor tavaszszal. , 

F e l n ő t t - é s v é n fa t i s z t í t á s . A' ré
gibb magas törzsökü fákról a' beteg és száraz, 
úgy a' rendetlenül álló ágakat egész a' törzsükig 
levágd, még pedig kiülő szálkák vagy csapok 
nélkül. A' nagyobb sebeket, mellyek a' fán aka
ratlanul is ejtetnek, késsel simára faragd, és f»-
irral, viaszszal és más olcsó kenőcscsel bekend, 
hogy ne hasson nedvesség a' sebekbe, ott majd 
fenésedést okozandó. —-

Nagy faiskolákban, hol több ezer fákat kell 
megnyesni, nem kenik bé a' sebeket, csak késsel 
simára vágják, 's azt állítják némelly kertészek, 
hogy korábban begyógyulnak, mint ha be lanné-
nek. Kicsiny fáknál és kis sebeknél megeshetik, 
de a' nagyobb sebeknél tetemes hiba, ha azok a' 
levegő' kártékony hatása ellen nem ótalmaztat-
nak. A' mindenütt rontó lég savanyít , a' mezí
telen vágást lassan lassan megfeketíti, 's majd 
elő álnak hű szolgái, a' bogarak és férgek, mely-
lyek végrehajtják, mit ő elkezdett,' a' végromlást. 
De abban mindnyájan megegyeznek, hogy a' vá
gást késsel simává kell faragni, mert különösen 
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a' fürész vágta seb szálkás és vizet vészen bé. 
Az egymáson keresztül-kasul fekvő ágak is le
vágatnak, mert nem csak rendetlenséget okoz
nak a' koronában, hanem minden mozgáskor 
egymást dörgölik, melly által mind a' két rész
ről a' héj lekopik, 's utoljára fafene, vagy üszög 
esik belé, a' fának nagy kárára.— 

A' v í z h a j t á s o k a t (egyenesen felfutó hosz-
szú kövér jövések) is minden esztendőben vágd 
le , mert a' gyümölcstermő fának nedvét elszív
ják. Azonban ha a' fának azon oldalán semmi 
vagy kevés vagy beteges ágai vannak, akkor 
ezen buja hajtásokat is megszenvedheted, mert 
ha majd kinövik magokat, a' fának majd egéssé-
ges gyümölcstermő ágakat adnak a' kopasz ol
dalon. Ezen munkát egész télen át folytathatod, 
mig a' famesgéje meg nem indul, csak hideg, esős 
vagy szeles időben nem. El ne felejtsd továbbá 
a' régi gyümölcsfáknak darabos héjjaikról a' kér
get és mohát egy viseltes sarlóval levakarcsálni. -
Ez által sok bogárfészek elpusztul, melly a' 
fának felette ártalmas. A' fa' héjjá így mindig 
tisztán és simán maradván, arra a' nap és leve
gő több erővel munkálhat, 's nedvét tisztítja 's jo-
vítja. Azonban a' sima fahéjjá a' vizet nem veszi ma
gában, melly pedig a' fánál mindig rothadást okoz. 

V í z j ö v é s e k n e k , v í z h a j t á s o k n a k 
neveztetnek azon hosszú, egyenesen felnövő bu
ja ágak, mellyeket a' lapos, kicsiny és egymás
tól messze álló szemekről töstént megismer
hetsz. Ezek az ép, egésséges fának ártalmára van
nak, de a' vén fáknál igen hasznosok, mert ezek 
többnyire ollyan helyen szoktak kihajtani, hol 
a vénfa' odva végződik, és ha már a' fa a'vízjö-
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vésnél elfürészeltetik, 's a' seb bekenetik* a'fa 
új erőt kap, 's egészen megújul. Az illy vízjö-
vések ha magokat kinövik, termékenyekké vál
nak, 's még sokáig eltartanak-

Ha a' fa ép, egésséges és gyümölcsözd, ak> 
Jkor azon ágak, mint tolvaj- és fattyu-ágak levá
gatnak: de ha a' fa k ö v é r , igen sok fát hajt, 
azonban nem gyümölcsözik, vagy virágait gyü^ 
möjcstelenűl elhullatja, akkor hagyd meg a' víz--
jövéseket, mert a' termékenységet növelik az ál
tal, hogy a' felesleg való nedvet magokba szív
ják. Két esztendő alatt az illyen fák gyümöl
csöznek , 's magok a' vízjövések is gyümölcs
csel rakvák. — 

F a k e n ő e s , f a i r , fa v i a s z . 
a,) A' f a k e n ő c s ö t így készítsd: elegyíts ösz-* 

sze fris marhaganéjt, víz nélkül, száraz agyaggal 
és elegendő marhaszőrrel; 's a' kenőcs készen 
van. Ez meggyógyítja a' sebeket és semmiben sem 
kerül: de minthogy ez esőnek 's napmelegnek 
sokáig ellent nem áll, találtak jobbat, a' minek 
sem eső, sem meleg nem árt. Ez a' 

b.) F a i r , mellyhez csak háromféle szer kivan? 
tátik, u. m. 

1.) Oltatlan mész. 
2.) Fekete szén. 
3.) Lenmag-olaj, 

Végy 3 rész oltatlan meszet, p. o. 3 fontot 's 
hozzá 1 font szenet. Mind a' kettőt külön por
rá törvén és finom szitán megszitálván, elegyítsd 
össze, aztán tölts réá egy tálba annyi lenmag
olajat, inig összekeverve a' lágy folyó tésztához 
hasonló lesz, ezt pemecs' segedelmével a' fase-
bekre kenheted. Ha igen keményen hagyod, a' felke
nés bajos lesz, 's ha lágyan, lefoly a' fáról. Ha sokáig 



TENYÉSZTÉS. 13 

akarod tar tani , fedővel jól betakard, ' s a ' kü l l é -
get merőbea zárd el tőle, időről időre lenmagolaj
jal felhígítván. Használáskor, mennyire szüksé
ges, lenmagolajjal ismét lehető lágyságuvá hí
gítsd, mert sokszor úgy megkeményedik; hogy 
alig lehet késsel is felvagdalni.. 

Pemecset magad is készíthetsz , egy arasznyi 
sertét összekötvén. A' békenést halaszd mindig 
vidám, derült időre. 

c.) F a v i a s z a t így készíthetsz: végy _ 
1.) 1 font sárga viaszát. 
2.) % font terpentint. 
3.) lM font szurkot. 

A' viaszát és szurkot gyenge parázson egybe 
olvasztván, mikor kisség hülepedett, a' terpen
tint töltsd bele; de vigyázz, mert a', terpentin 
könnyen meggyúl, azután keverd össze. Ezután 
egy tálat tölts meg hideg vizzel, a' keveréket öntsd 
belé, 's ott faolajjal, mint a' tésztát , gyúrd meg 
kézzel. Utoljára pedig kerek rudakat csinálván be
lőle, meleg késsel vagdald el tetszés szerinti hosz-
szuságra 's tedd el. 

Mind az i r , mind a' viasz mindenütt egy
formán és minden sebeknél 's metszéseknél használ, 
hanem a' viasz drágább levén, mint az r , inkább 
csak kisebbekre kell használni, a' kenőcsöt pedig 
a' vén fák' nagy sebeire, egy darab rongyai min
denkor betakarván és a' fához kötözvén. 

G ö d ö r k é s z í t é s ezeket tartsd meg: 
1.) A' gödör átmérője legalább is 4 lábnyi 

széles legyen, mélysége pedig 21/- láb. A' göd
röt könnyen kimérheted, egy karóhoz 2 láb hosz-
s/iú spárgát kötvén, mellynek a' más végéhez he
gyezett fácskái kötöttél. Ha ezen spárgát kife 
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szítve a' karó körűi forgatod, a' végén levő hegyes 
fácskával kijegyezheted a' gödör' szélét, hosszát. 
Ki a' gödröt 4 lábnál szélesebbre ássa, annak fá
radságát fáinak szép növése gazdagon fizetendi 
vissza. Egyébiránt mentől keményebb, tömüttebb 
a' föld, annál nagyobb gödröt kell ásni, hogy 
a' fa gyökerei a' növéskor porhanyó földet kapja
nak. Ha gyepes földbe ülteted a' fát, a' gödör oly-
lyan nagy legyen, a' millyen nagy lehet, és azután 
kerületében a' füvet vagy burjánt meg ne szenvedd. 

2.) Así Ültetés előtt néhány hónappal ásd ki 
a' gödröket; legtanácsosabb már ószszel meg
ásni. — így a' levegő, nap, esd, hó, hideg 
mind a'kihányt, mind a'gödörben levő földet 
porhanyóvá, termékenynyé teendi. Illyenkor a' föld 
egészen ellepi a' gyökereket, és ez fontos dolog, 
minthogy az üregben fekvő gyökerek könnyen 
kiszáradnak. — 

3.) Ha gyepföld az, mellybe ültetünk, elóbb 
a' gyepet fel kell kapálni, és félre hordani: mert 
a' gödörbe vetett fris gyep idővel összeroskad
ván , miatta félre döl a' fa, a' mellett a' gyöke
rek sokkal magasabbra esvén, mint kellene, a' fát 
könnyen kifordítja a' szél; a' gyökerek elrothad
nak a' gyepben, minthogy az mielőtt elporlana, 
rothadásba megy a' fa, egyszerre csak megszűnik 
nőni, száradni kezd, kivész. Ha a' gyökerek nö
vésükben nem találnak akadályra, fáid közül bi
zonyosan egy sem szárad ki. Tapasztalások' bi
zonyítása szerint felette sok függ a' gödörkészí
téstől, és azon földtől, mellyel az megtörténik. 

4.)Ha a' gyepet elhordottad, kezdj a' güdür-
«ásáshoz, még pedig jköridomban, 's igy folytasd azt 
a' kellő mélységig, mint fölebb megmondatott. 
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De jól jegyezd ineg: a'felső és jobb földet hányd 
egyik felől külön csomóba, az alsót másik felől 
ismét külön csomóba. így jó földed lesz az ülte
téskor külön választva, és a* gyökerekre válasz
tott jó földet tehetsz. Sokan elmulatják a' nagy 
gödör' ásását, mikor ifjú fákat ültetnek. Sokszor 
láttam, hogy csak két arasznyi lyukat ástak, 's fá
ikat egy isten-adta szerencsére abba tették, mint 
egy káposzta- palántot: de a' millyen a' munka, 
ollyan volt jutalma. Az illyen nyomorultul 
ápolt fák néhány esztendeig egy állapotban mecse-
vésztek, a' nélkül hogy hajtottak volna. Altal-
láthatja akárki, hogy a' fák' gyökerei a' kemény, 
's sokszor a' mellett sovány földbe nem fúrhat
ják bé magokat táplálatot keresni. A' föld, melly-
be a' gyökerek szétágazva növedeznek, legyen 
tápláló és porhanyó, szóval termékeny; ha a* 
föld rósz, legalább annyit, mennyit a' gödörbe 
vetettél, el ne uiulasd megjavítani. 

F ö l d j a v í t á s . Igaz, hogy faiskoláinkhoz 
csak ollyan földet használhatunk, a' millyen la
kó vidékünkben terem, de ki is javíthatjuk a' 
föld' hibáit szorgalmas munka trágyázás, és 
jobb nemű földek' elegyítése által. -— 

A' homokföld magában igen terméketlen, 
mellynek megjavítására különösen használható a* 
gyepfüld. Ha a' gyepföld e' végre nyárban vagy 
őszszel felkapáltatik, rakásra hánya tik, 's télen 
át úgy marad: a' fagy, hó, eső porhanyóvá 
teszi, 's ez által ollyanná lesz, mint a' legjobb 
kerti föld a' fáknak; ezen összerothadt gyepföld
ben különösen és sebesen tenyésznek. 

Sokat javul a'gyepföld, ha úg , mint ha
lomban áll, ollykor üsszeroncsoltatik 's kavarta-
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t ik .A 'gyepha földdé rothad, a'legjobb trágya lesz 
belőle. Az agyagföld sern kis szolgálatot teszen, 
így a' ttíiszap i s , ha rakásba rakatván , a' fagy és 
levegő által savanyú részeitől megtisztíttatik, 
's aztán homokkal elegyítve, a' gödörbe hordatik. 
Ez a'legszárazabb homokot is termékenynyé teszi. 

A' meszes könnyű föld, mellyben kevés a' 
tápláló rész , különösen tóiszap, agyag és ga
néj által javíttatik meg. 

Az agyagföldnek elég zsirja van ugyan, de 
esős időben szivájos és csomós, szárazban összeál
ló, kőkemény, repedezik, hasadozik; de porhanyós 
földnemekkel elegyítés által megjovul, különö
sen márgaföldel (Mérgei), melly a' fának magára 
is a' legjobb trágya, mert mészből és agyagból ál
ló föld levén, a' mész a' szivájosságot oltja. 

A' márgaföld kótós határban található, ho
lott fejéres vagy barnás szürke, vagy veressárga 
szinvegyületben jelenti magát, a' felületen. Még 
ollyan helyeken is található, hol a' föld finom és 
kövér tapintató, és az ujjak között elsikúl mint 
a szappan. Az iszapos kótós helyeken is, hol mu
har terem, mikor meleg nyárba kiszáradnak, föl
lelhető a'márga föld. A' márgát nem csak kövér 
szappanyostapintásáról ismerheted meg, hanem 
arról is, hogy ha réá eczetet töltesz, felduzzad hab
zik , és minél inkább felduzzad, annál jobb. 

Ü l t e t é s . Esős időben, 's nedves földbe 
óvakodj az ültetéstől, hanem várj szép időre, mi
kor a' föld száraz és porhanyós. Ha fáidat ki ta
láltad ásni, azonban két-három hétig esős idő j á r , 
's nem ültetheted el, akkor szép időig, vagy ha a' 
körülmények kívánják, tavaszig is szükséges azo
kat elfedni. 
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Az e l f e d é s í g y e s i k : Áss egy lábnyi 
gödröt; abba tedd belé a' fa' gyökét és földdel fedd 
bé. így megáll tavaszig is kár nélkül. Hanem a' 
földet jól a' gyökér közé rázd, 's minden ürege
ket betölts, mert ha a' gyökök közt üreg marad, 
megromlanak. Ki se nyúljanak a' gyökök a' föld
ből, mert könnyen megfagynak. Ha sokat szedtél 
k i , legjobb árokba temetni. — 

Az ültetésben már annyira mentek a' tapasz
taltabb gyümölcstenyésztők, hogy az év akármely-
lyik szakában is bátran ültetnek, még akkor i s , 
mikor a' fák már kileveleztek 's virágoztak. Azon
ban azt csak kénytelenségből és egy jó szeren
csére teszik. — 

Egyébaránt valamint megnyesni, úgy kiásni 
's elültetni sem tanácsos a' fákat, mikor bő nedv
ben vágynak, kileveleztek, vagy fa' növényélet' 
folyama náluk fejledezik. A' rendes ültetési idő 
october' közepétől ápriliséig tart. 

Az ü l t e t é s í g y m e g y é n v é g h e z : 
1. Elsőben áss gödröt, úgy mint fölebb Íratott, 

a' felső földet egyik, az alsó rosszabbat másik fe
lől hányván. 

2. Harmadik-féle föld a' gyepföld-rakásból vé
tetik (melly már télea át halomban állván, ösz-
szeért), de előbb ezen földet sűrű vas rostán át
szitálod , 's csak az apróját teszed az ültetéshez. 

3. Ezen készületeket előre bocsátva, a' felső 
földet, melly a' gödörből ásatott k i , a' gödörbe 
visszahányod, 's csak annyira töltöd be, hogy 
egy fél lábnyi mélységre üresen maradjon. 

4. Ez megtörténvén, előre annyi karót készít
tess , a' hány fát el akarsz ültetni. 

Mentor. 2 
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A'karó 8 láb magas és sima legyen, egyik végét 
égesd meg kissé, hogy kihegyezése annál könnyeb
ben essék, 's a' földben tovább ellent álljon a' ned
vességnek. A' karót a' gödör' közepére szúrd bé, 
mielőtt még a' fa betétetnék, mert azután köny-
nyen megsérthetné a' fának valamellyik gyökerét. 

5. Azután a' megrostált földnek felét rakd a' 
gödörbe a' karó körűi szép halmocskába, ollyan 
vakondoktúrásforma rakásba, mellynek épen kö
zepén álljon a' karó. A' rostált föld nagy hasznára 
van a' gyökereknek, azonban másfele része a' ros
tált földnek kün marad további használatra. 

6. A' fa, mellyet már előre az ültetésre el
készítettünk , megnyestünk, sebeit irral bekentük, 
és mig a' gödörbe tétetnék, tövét gyepfölddel beta
kar tuk , hogy meg ne száradjanak a' szakáigyö
kerek, most előhozatik, és a'gödörben a' vakon
doktúrásra állíttatik fel egyenesen, és a' legkellőbb 
állásban a' karóhoz alkalmaztatik. A' vakondok
túrásnál leginkább arra kell ügyelni, hogy a' fa' 
törzsöke általa se alább, se fölebb ne vettessék 
a' földben, mint előbbeni helyén volt. 

7. Ezek után már a' gyökeret egyengesd e l , 
mindenik gyökeret úgy helyheztetvén el, a' mint 
a' gyöktörzsökből fölebb vagy alább nőtt k i , 
's földet tégy közbe, hogy ne fekügyenek egy
máson ; terjengesd és nyújtsd el körirányban, 
hogy mindenfelé egyformán ágazván szét, a' 
körűilevő nedvet kellő mértékben szívhas
sák el. — A' korona a' gyökfekvés' idoma után 
alakulván, olly formán fektesd a' gyököket, mint 
feküsznek a' szekér' fektetett kerekének küllői. 

8. Ekkor a' megrostált földnek fenhagyott fe
le részét háuyd a'gyökre, kézzel is segítvén, hogy 
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a' gyökök közé befolyjon, mi legkönnyebben esik 
meg úgy , ha a' fát gyengén felfelé emelve rázo
gatod. Azután még tégy a' rostált földből a' gyök
re annyit , hogy egy sánta arasz-magasnyira ta
karja azt. — 

9. Az alólról ásott durva rósz földet hányd 
a' közép halmocska (1. 5.) körűi a' gödörbe, hogy 
abból szétfolyni a' földet ne engedje. A' durva 
föld a' halmocskánál fölebb emeltetik. 

10. Ezután jön már , a 'mi faültetésben* egyik 
legnevezetesebb fogás, 

A' béiszapolás, melly így esik meg: mikor a' fa 
el van ültetve a' fölebbiek szerint, utoljára egy ön-
tüző-edénynyel, annyi vizet töltesz a' kis hal
mocskára, hogy azt egészen habarékká vagy iszap
pá változtassa. A' töltögetés vagy öntözés lassan 
és csendesen vitetik véghez. Ezen finom szitált, 
és jó földből készült iszap keményen és szorosan 
a' gyökökre ülepedik, ezek természeti működés
sel tüstént szivni kezdik a' nedveket, a' törzsök
be , a' fa' életére megkívántató nedvfolyamnak 
nincs ideje megakadni, és a' fa épen nem érzi 
meg az átültetést. 

Az öntözés által a' felső gyökök földtakaró^ 
ját elmossa a' víz: de az alsó gyökerek annál .ke
ményebben állanak, mert minden finom föld leta
karodott a' vizzeí, és a' gyököknek legfinomabb 
szálaira is leülepedett. 

Mikor a 'vizet tökéletesen elitta, és a' föld 
kissé megszikkadott, a' mi egy két perez alatt 
megesik, a' meztelen maradt gyökök finom szi
tált földel ismét befedetnek, d e j ó l e s z e d b e 
t a r t s d , hogy mig a' vize el nem száradott, 
egy morzsa új földet se hints a' gyökök felibe, 

2 * 
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a' viaies földet" pedig kézzel illetni épen nem 
szabad. — 

Ekkor másod ivben is annyi vizet tölts, mig 
az újból hintett finom föld is iszappá válik, 's a' 
melly gyökök a' második vízráöntés által kinma-
radnak, azokra is földet tégy, 's ezen cselekvést 
addig folytasd, mig a' föld már többet el nem 
sziv, 's a' köröskörül levő lyukacskák vízzel 
telvék. —• 

Ha a' víz a' kis halmocska körül kiront a' 
durva földre, és a' finom földet is magával viszi, 
akkor még több durva földet tégy a kis halmocs
ka körűi, hogy az kisség mélyebbre szállva ma
radjon : lekkor egy felé sem folyhat a' víz, csak 
lefelé, 's a' finom főidet gyökerekre ülepíti. 

A' viz-réáöntés akkor elég, mikor a' vízből 
több hólyagok fel nem jönnek, 's a' föld több vi
zet nem vészen fel. Ekkor a' többi durva föld is 
a' gödörbe hányatik, és a' gödör egyenlővé téte
tik a' földszinnel: de nyáron át a' törzsök kö
rűi egy kalapnyi széles gödrücske hagyatik, hogy 
az esővíz inkább a' gyökökre folyjon; ellenben 
télben jobb egy kis halmocskát csinálni a' törzsök 
körűi, hogy a' fagy ne hasson a' gyökükre. 

Mostantól kezdve főgondod legyen az, hogy 
kocsi-kerék szélességre se fű, se burján meg ne 
gyökerezzék, 's így a' levegő és napmeleg inkább a' 
gyökerekre hathasson, mert a' burján minden har
matot, nedvet, esőt magába vészen, 's a' fu gő-
zülgése muhát és taplós nyirkosságokat tenyész-
tet a' törzsökön. Lehet krumplit, répát, babot 
tenyészteni ezen szekér keréknyi helyen, a' mi 
a' fanövésének nem árt, sőt hasznára van. 
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Az írott trágya is jó lenne a' gödörbe, de jól 
megérett legyen, 's a' gyökerekhez vagy a' tör
zsökhöz épen ne érjen, hanem a' gödörbe egy rét 
trágyát 's egy rét földet tehetsz, 's így tovább, 
mig a' gödör félig megtelik. Ez a' legjobb javí
tási mód a' gyümölcsfák' földjénél; de mivel a' 
trágya a' szántóföldekre fordíttatik, bé lehet ér
ni a' gyepfölddel a' fölebbi mód szerint. 

Ha a' fákat a' fenebbi mód szerint ültetjük 
k i , úgy mindenütt jól tenyésznek; egyébiránt 
az almafa a' kissé szivájos, nyirkos , 's a' körte 
a' könnyű, száraz, a' szilva a' fekete, homo
kos földet szereti, és a' qsef esznye és dió pedig 
a' köves tetőkön tenyészik legjobban. 

Az ó'szi ültetést is bé kell iszapolni, nem
csak a' t awsz i t , mert az nem hogy ártana, sót 
ótalmazná fagy ellen 

Az így ültetett fáknak egész nyáron által 
nem szükséges a'további öntözés, hanem ha nagy 
szárazság uralkodik, lllyenkor az estveli öntözés 
enyhülést szerez nekik a' nap' szikkasztó heve 
ellen. A' faültetést befejezi 

A' m e g k ö t ö z é s . Egy előre csak némi 
vékony kötéssel tágan köttessék a' fa karóhoz, 
hogy a' földdel együtt rokkanhasson, és csak 14 
nap múlva kell illendőleg megkötni. Legállandóbb 
kötés'neme az volna, ha két régi, vízben megáz
tatott szijjak közül egyikkel középben, másik
kal a' koronához közel olly kötés tétetnék, hogy 
mind a' fát, mind a' karót egybefoglalván, és a' 
két végek egymásra hajtatván, a' karóhoz szegez
tethetnének. Az illyen kötések 6—10 évig is el
tartanak. Egyébiránt meg lehet kötni tekert szal
ma-kötéllel vagy fdzfa-veszszőv el i s , de a' mely-
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lyek elszáradván, minden őszszelmegújítást ki
vannak. Minden kötés olJyan legyen, hogy [a' fa 
és karó egymást ne súrolják. Ez úgy esik meg, 
ha a' kötél kétszer a ' törzsökre tekertetik, aziM 
tán a' törzsök és karó között keresztbe vétetik + 
és a' két végével a' törzsököt és karót által köti. 
így nem súrolják egymást]; ha pedig valahol ösz-
szeérnek, akkor köziekbe kalap darabot vagy 
muhát lehet £enni. 

Mihelyt a' fa a' maga helyén fagy megerősö
döt t , hogy a' szélnek ellent állhat, a' karót elve
heted; mert a'karó mindig árt valamit. M e g k e l l 
j e g y e z n i , hogy a' karónak észak felől kell 
állani. — 

Ha valaki nem sajnálná azt a' fáradságot, 
I hogy a' kis halmocska körűi a' kiásott durva föld 

helyébe jobbat hordjon-, melly czélra egy szántó 
földről felszántott felső borozdalap elégséges , an
nak fáradságát a' fák' gyors növekedése gazdagon 
megjutalmazná. — 

F a o r v o s l á s . 1. A' beteges fákat nyesd meg 
a' fölebb irt mód szerint; hogy ha pedig valamely-
lyik igen könyökös , nyomorék, azt a' földtől egy 
tenyérnyire vágd el, és olts bele új ágat, külön
ben soha sem lesz belőle fa. — 

2. A' hangyákat el kell pusztítani, mellyeket 
télben, minthogy alusznak, fészkeikben fel lehet 
keresni, és kosarakba rakva elégetés végett ösz-
szehordani. Nyárban döglött büdös halakkal leg
könnyebben elűzheted. — 

3. Ha apró muha van a' fán, azt esztendőn 
által egy néhányszor durva ruhával dörgöld le , 
vagy pedig végy oltatlan meszet és bő vízzel meg
oltván , mikor megszállott, a' vizet töltsd le ró-
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la, 's ezen vízzel a' fákat egy ecset' segedelmével 
mosd meg; így a ' muha rövid időn elvész a' fáról. 

A' mohot fakéssel, 's még könnyebben ke
fével is lehet a' fáról t isztítani, csak hogy a' ke
fe kemény legyen, leginkább mégpedig eső után, 
mikor a' muha sokkal gyengébben áll a' fán, mint 
egyébkor. — 

Ezt a' mohot teljességgel meg ne szenvedd. 
Ezek rendkívül apró növények, mellyek a' ké
reg hasadékába 's gödreibe gyökereket vernek, és 
a' fa' kárára táplálják magokat. Nem csak a' ned
vet szívják el a' fától, hanem megakadályoztatják 
a' kigőzölgést i s , és a' nedvek természetes forgá
sá t , 's mindenféle bogaraknak káros lakhelyet 
adnak. Ezt a' mohot tehát okvetetlen el kell 
pusztítani. — I 

4. Ha a' föld a' fának nem különösen jó , vedd 
ki helyéből, és új gödörbe újból ülteid el a' fen-
irt módon. — \ 

5. A' gyepet a* tövén meg ne szenvedd, mert 
az a' gyarapodást akadályoztatja; azért minden 
hónapban egyszer a' fák' tövénél két lábnyira ke
reken a' burjánt és gyepet takarítsd félre. Nagy, 
felnőtt fáknak nem árthatnak, mert azok már 
erőt vesznek rajtok, de növendék-fának felettébb 
nagy hátramaradást okoznak.— 

6. E g y m e s t e r k é l t t r á g y a n e m is van, 
mellyel a' fákat növésbe lehet hozni: Két targon-
cza fris , kövér marha-ganéjt (jobb a' tehénganéj) 
keverj össze 5 kupa marha vérrel ( mellyet a' mé
szárosoktól könnyen kaphatni) és 48 kupa vízzel, 
's aztán hagyd 3 vagy több napig is állani. Ez 
így elkészülvén, áss a' fa' tövére egy tenyérnyi mély 
gödröt, de a nélkül, hogy a gyökerek megmezi-
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telenittetnéneh, és a' fa' nagyságához képest, ta-
vaszszal vagy nyárban tölts egy vagy két csupor
ral azon gödörbe, de éjszakára a' gödröt bé ne 
töltsd, hogy a' rothadt rész; gőzölögjön el; más-
jjap bétöltheted. Ezt az öntözést egy nyáron, mi
kor nagy szárazság van, kétszer háromszor is le
het ismételni. — 

Ezen trágya igen sokszor ismételve, ártana 
inkább, mint használna, valamint a' ganéj-trágya 
is a' gyökerekre téve a' legtöbb kárt okozná. — 
Ellenben az összerothadott gyepföld minden eset
re ártatlan, jó. trágya. — 

De őrizkedni kell egy hibától, mellyet né-
mellyek az által tesznek, hogy a' fák' gyökerein 
jó f ö l d b ő l h a l m o t c s i n á l n a k , annak tö
vét feltöltve^. — Ez a' feltöltés a' nap-me
leget és esői nem bocsátja a' fa' tövéhez a' gyöke
rekre, és iakább akadályoztatja, mint előmoz
dítja a' fák' gyarapodását. -— 

7. A' nagy fekete hangyákat fel lehet keresni, 
és fészkeikkel együtt semmivé tenni, de a' vere
sek már több fáradságot kivannak. Ha az ember 
sült csontokat, vagy májusban döglött csereboga
rakat , vagy döglött békát teszen le több helyek
re, azokra a' veres hangyák ezerenként összegyűl
nek , / a ' mikor forró vizzel, vagy más módon 
mind meg lehet őket ölni. — 

8. Ha azt akarja az ember, hogy muha ne 
nőjön á' fákra, minden esztendőben mossa meg 
azokat hideg lúggal, melly így készül: két ma
rék bikfa-hamura és egy marék sóra tölts annyi 
forró vizet, a mennyi különben lúghoz kívánta
tik. De el ne felejtsd, hogy a' törzsök körűi 
gyepet, burjánt nem kell megszenvedni. — 
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Ha a' fülebbiek szerint bánnak a' fával, nem 
csak a' fák lesznek szebbek, épebbek, tartósab
bak, nagyobbak, hanem a' gyümölcsök is. — 
i F a n e m e s í t é s. Ez az oltás által esik meg, 
melly szerint a' gyümölcsfa megnemesíttetik, és a' 
béolíás után a' 3ik esztendőben a' legszebb gyü
mölcsöket termi. — 

De ha egy nagy fát tavaszszal be takarunk ol
tani, azon ágakat mellyeket beoltandunk, aze
lőtt mig a' fa nedvbe indulna , tehát februa-
riusban, martiusban erre a' végre el kell készí
teni , melly az által esik meg, hogy a' beoltandó 
ágakat elfűrészeljük, de nem simán a' törzsök
nél, hanem egy lábnyi csutkót hagyva, mellyekbe 
az oltóágakat annak idejében beleoltjuk. Azonban 
az oltás nem a' csutkó' végére esik, hanem a' tör
zsöktől valami egy tenyérnyire, és egy lábnyi 
hosszúságra. A' csutkó csak azért hagyatott, hogy 
a' beoltás' helye az elfürészeléstől fogva a' beol-
tás' idejéig, azaz: februariustól fogva április' vé
géig meg ne száradjon a' fagy és levegő által. 

Az oltás' ideje akkor van, mikor a' fának 
héjjá hámlani kezd a' fáról, április' végén vagy 
május' elein, mikor a' fa épen ki akar fakadni, 
csak hogy még nem zöld. Hogy a' fán dolgozni 
lehessen, arra kerti lajtorja kívántatik. Ez tu
lajdonképen két közönséges lajtorjából áll, mely-
lyeknek felső végeik mozoghatólag össze vágy
nak szegezve. Ezen lajtorjának igen jó hasznát 
lehet venni nemcsak az oltáskor, hanem ágak-
nyesésekor, gyümölcsszedéskor, hernyókeresés
kor, stb. — 

Mikor az ágakat fürészeljük, arra kell vi
gyázni , hogy alól le ne hasadjanak, mellyet az-
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zal lehet megelőzni, ha a' fürészvágás' irányában 
alólről egy bevágást teszünk. — 

A' lefűrészelt ágak csutkói szép kerekséget 
formáljanak: de épen minden ágakat lefűrészelni 
nem jó,hanem hagyni kell néinelly s z i v ó á g a 
k a t , mert azok nélkül a' fa hamar kiszáradna, 
egyfelől azért, mert a' törzsükbe gyűlt nedv' for
gása egyszerre fenakadna, más felől azért , mert 
levelei, mellyeken a' kigőzölgés esik, nem len
nének; már pedig felszámíttatott, hogy 10 ezer 
falevél 24 óra alatt 1700 font nedvet gőzölög ki. 

Minthogy az illyen nagy fákon az ágak erő
sek , egy ágba ké t , három oltóágat is lehet tenni, 
és hogy hányat kelljen tenni , azt az ág' vastag
sága határozza, hanem egyik oltóágnak a' más
hoz három hüvelyknél közelebb lenni nem sza
bad. — Továbbá szivó ágat kell rajtok hagyni, 
de a' mellyek ha igen hosszak, gyakran felényi
re megkurtíttatnak, a' jövő tavaszon pedig vagy 
egészen levágatnak, vagy ha a' fának azon kivűl 
is kevés ágai vannak, beoltatnak. 

Különbség van az alma- és a' körtefa-bé-
oltásban. Az almafa-oltóág inkább megfogamzik, 
ha nem felette vastag ágakba oltatik. Ellenben 
a' körte vastag ágba oltva fogamzik jobban. 
Tehát ha a' beoltandó almafa-ág igen vastag, el 
kell csonkítani martiusban a' törzsöktől egy két 
hüvelyknyire, hogy hajtson új jüvéseket, mely-
lyeket vagy a' jövő tavaszon be lehet oltani, vagy 
még ugyanazon nyáron oculálni. — 

A' körte-ágat bé lehet oltani, ha ollyan 
vastag csak, mint egy férfinak a' karja, és inkább 
több oltóágakat kell belé rakni. Továbbá mint
hogy a' körte hamarább jön nedvbe, mint az 
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alma, hamarább is lehet oltani. Mindezen szabá
lyok inkább a' bőrmagvuakra illenek: mert a' 
csontmagvuak inkább szeretik az oculálást, mint 
az oltást. Azonban azokat is be lehet oltani 
vagy copulální. i 

A' lefűrészelt és beoltott ágakon is lehet imitt* 
amott egyegy vékony ágacskát meghagyni, melly 
a' fülesleg nedvet magába vegye, hogy az ol
tott ágra igen sok ne menjen : de nem kell 
mindenik ágon hagyni illyen kis vékony ágat, mert 
igen sok nedvet szívhatna el a' nemesebb oltott 
ágtól, úgy hogy az elszáradna. — 

H é j j b a o l t á s . Ezen oltás' nemét teszi az 
ember, mikor a' nedv vagy mezge már a' fa és 
haj között megindult, és a' héjj jól leválik]a' fá
ról. Akkor a' fa' héjját azon helyen, hova oltani 
akarunk, egy kisség meg kell hasítani, és az 
oltóágát mindjárt belétenni. 

Nem mindenik fát lehet ugyanazon helyen 
beoltani, és mellyiket hol kelljen oltani, a' tör
zsökbe vagy koronába-e * maga a' fa mutatja meg. 
Például ha a,' törzsök vastag, egésséges és magas, 
akkor a' koronába, mégpedig olly magasan, mint 
csak lehet. Legjobb 6—7 lábnyira, mert akkor 
a' feltett ágból koronát lehet mindjárt formálni. 

Ha az ifja vadfa már fen szép koronát for
mált , akkor annak ágait meg lehet oltani, mint 
fölebb mondatott, csak hogy itt 3—4 ágnál többet 
nem szabad beoltani. Ezen beoltott ágak illendő rit
kaságra majd hajtanak több ágakat is; ha sok ágat 
oltanánk, akkor sok sűrű, vékony ágak lennének 
a fán, és egy igazi főág sem, 's a' fa soha sem 
kapna jó erős növést. — Többnyire ahoz nem ér
tő gazdák azt a' nagy hibát teszik, hogy sok vé-
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kony veszszóket, vagy sarló-görbeségü törzsökö-
ket középben vagy fen oltanak meg. Ez nagy hi
ba ; az illyen fákból semmi sem lesz. Az oltás* 
helyén vastag bük no, 's az oltott ág, mint leen
dő törzsök, fen vastagabb lesz, mint alatt a' cse
mete-törzsök, így a' felsd fa az alsó törzsöknek 
igen nagy tereh, 's a' szél könnyen letöri , vagy 
ha megmarad is, tartótlan, nyomorú fa lesz. Ha
sonló eset van a' görbe törzsökökkel. Ezen gör
be, nyomorék fákat épen ne oltsd b e , hanem nö
velj más egyenes törzs ököt nekik. Egy pár vad
fával, szükség nélkül, nem kell fösvénykedni, 
ha jövendőre tartós fákat akarunk növelni. Min
den rósz növésű, fekélyes, belől feketés, veres 
vagy rothadt fákat gondolkodás nélkül félre kell 
vetni. — Az ember csak i d ő t , fáradságot 
veszteget réájok, más jobb törzsöknek veszi el 
a' helyét, még sem lesz belőlök soha valami de
rék dolog. Továbbá sokan félsingnyi ágakat ol
tanak e l ; de ki ép fákat akar nevelni, az , vagy 
alatt a' föld' szinén oltsa, vagy fen a' koronába, és 
soha se a' középben; az eloltandó j a k n a k sem 
kell három, négy szemnél hosszabbaknak lenni. 

A' h é j j b a o l t á s í g y e s i k : A' türzsököt 
a' földtől egy tenyérnyire elfürészeltetvén, a' fii-
részvágás az oltókéssel kienyengettetik, simít-
tatik. Ekkor az oltóág 3 vagy 4 szemre hagyva 
elvágatik, 's a' legalsó szemmel szemben levő ol
dalon, kevéssel alól a'szem' tövén, az oltókéssel 
egy bevágás tétetik keresztül az oltóágba, de a' 
inelly ne menjen bé a' beléig az ágnak; és alól-
ról felfelé faragva azon bevágásból egy kis váll 
formáltatik, melly a' törzsökre fog feküdni. Azu
tán ezen válltól kezdve lefelé csapanósan egy 
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ollyan levágás tétetik az oltókéssel, mintha az 
ember fogvájót akarna csinálni, melly által a' vá
gás simává tétetik. Utoljára a' vállon alól mind
két felől az oltóágnak fekete héjját nagy vigyá
zattal azon vastagságnyira le kell vakarni egész 
a' zöld héjjáig; de nagyon vigyázva, hogy a' zöld 
haj meg ne sértessék. így elkészítvén az oltó
ágat, már most az oltókéssel a' törzsök' héjjába 
félhüvelyknyi mély bevágást kell tenni , lefelé 
fordítván a' kés' hegyét, de nem mélyen, ne hogy 
a' fába is bévágódjék; azután a' vágás' felsó részé
nél egy kisség a' törzsöknek héjját a' kés' hegyé
vel fel kell választani, de nem nagyon, hogy 
majd mikor az elkészített oltóágat oda szúrjuk, 
az annál keményebben álljon. — 

Ezekután a' fölebb kifaragott oltóágat o t t , 
hol a' törzsök' héjjá meg van hasítva, úgy bé kell 
a' fa és haj közé szúrni, hogy az oltóág válla a' 
törzsök' fáján megfekügyék. — Az oltóág' két ol
dalán levő czérnaszálnyi széles zöld stráfok úgy 
vannak a' törzsök' héjjá alá szúrva, hogy legottan 
nedvben és növésben a' törzsökhéjjal egyesülnek. 
A' beszúráskor tehát vigyázni kell, hogy az oltó
ág' héjjá le ne súrlódjék. 

Ha némelly egyes esetekben a' vastagabb vén 
fa-hajakban az ember bizhatik, hogy ki nem re
pednek , mikor az oltóág beszúratik: akkor a' fa
héj' bevágását el lehet hagyni, és az egész oltó
ágról barna hajat le lehet hántani a' zöld héjjig 's 
úgy beszúrni. A' türzsökhaj' kirepedését azzal 
meg lehet előzni, ha a' hajnak külső «kérgét egy 
kisség megvágjuk. Az alatt fekvő zöld héj haj-
lósabb és inkább enged. Hogyha pedig a' törzsök-
héjj csakugyan kihasad, akkor a' bekötést a' le-



30 GYÖMÖLCSFA-

hetőségig jól kell csinálni, hogy minél előbb be
gyógyuljon. — 

A' kihasított törzsökhéjj alá szúratván az ol
tóág, a' vállon alól maradt fekete haj a' hasadás 
között kilátszik, és épen azért is van rajta hagy
va, hogy a'hasadásnál a'zöld héjjat eltakarja. A' 
megfogamzás pedig a' két széliben történik, hol 
a' czérna-vastagságnyi barna héjjat levettük. A' 
beoltott ágon azon szem, melly legegyeneseb-
ben nő felfelé , formálja a' jövendő' törzsö-
köt, a' több szemek, mellyek mint oldalágok nő
nek k i , Sz. Márton-napkor levágatnak. 

De az oldalágakat nem kell mindjárt letör
ni , mihelyt kibújnak, mert ezek , arra szolgál
nak, hogy a' nedvet a' törzsökben fentartsák és 
azt megvastagodni segítsék. Nyáron által minden 
ágat nőni kell hagyni, a' mint nő: mert ha a' 
nyárban kibujt oldalágakat ugyancsak nyárban le-
veszsztik, azt okozzuk, hogy a' fa magasan nő és 
vékonyan marad, utoljára tulajdon tetejét sem lesz 
ereje fentartani. Sz. Márton-napkor kell tehát az 
oldalágakat lemetszeni, de soha sem fagyos, esős 
időben, 's még jobb, ha tavaszszal vágjuk le, a' mi 
haszon nélkül való ágak a' múlt nyáron nőttek. 
Megesvén az oltás, utoljára következik: 

A' b e k ö t ö z és. De minekelőtte a' béköto-
zés történnék, előbb fairral vagy faviaszszal bé 
kell kenni a' sebeket mind a' héjján a' fának, mind 
pedig a' törzsök' felső sebét, melly a' fürész ál
tal esett és a' késsel kisimíttatott. Azután gye
ként kell tenni a' hasított fahéjj' sebére hosszan, 
mert úgy a' békötözéskor a' beszúrt oltóág egyen
lőbb, keményebb és mégis kiméltebb szorítást 
k a p , minthogy a' gyékény engedékeny, és mivel 
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vt] madfeag ollyan keményen a' fába bé nem vág
hat mint különben, a' nedv is tübb erővel jöhet 
fel, és az oltóágat jobban táplálhatja. 

Minden sebek irral vagy viaszszal békenet-
vén, ruha-darabot lehet felül tenni , és spárgá
val megkötni. — A' kötésnek sem igen tágnak, 
sem igen keménynek lenni nem szabad. Sőt ha 
az oltóág nyáron által nagyon kihajtott , a kö
tést tágítani kel l , azaz: csak megereszteni és 
ismét bekötni , mert különben bevág a' héjjba, és 
a' nedv' feljüvését megakadályoztatja. Egészen a' 
kötést levenni mindaddig nem kell , mig a 'seb 
tökéletesen bé nem gyógyult, és minden eszten
dőben meg kell egyszer újítani a' viaszszal bé-
kenést. De a' fölebb leirt fairral is lehet élni, 
és az tovább tar t , mint a' viasz. — 

így megesvén az oltás, igen jó lenne, ha az 
oltáson alól egy s z i v ó á g a c s k a i s maradna a' 
törzsökön, hogy a' feljövő nedvesség abba is 
oszolván, ne menne egészen az oltott ágba, mint
hogy az a' bő nedv miatt eltikkadhat. Majd 
ha az oltóág egy jó jövést hajtana, azon szivó 
ágacskát jövő tavaszszal le lehetne vágni. Ha 
szivó ágacskát nem lehet hagyni, akkor inkább 
két oltóágat kell a' törzsökbe oltani, hogy a' nedv 
oszoljék: de ha mind a' két ág megfogamzik, a' 
jövő tavaszszal a' gyengébbeket le kell vágni, 
mert két fa ugyanazon tőkén meg nem engedtet
hetik, haneha pujafát akarunk növelni. — Ha pe
dig a' gyengébb ág egyenesebb, akkor azt kell 
meghagyni, az erősebb görbét pedig levágni.— 

Ellenben mikor a' fák' koronájába, csonkított 
ágakba oltunk, akkor egy csonka ágba a' mennyit 
beoltunk, mind meg lehet hagyni , mert azokból 
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ágak lesznek, és csak akkor kell elvágni, ha rósz; 
növésbe indulnak. Csak hogy sem fát, sem ágat 
első nedvében nem kell megháborítani. Nyár' 
elején, különösön Sz. János-nap előtt, semmit sem 
szabad vágni, mert ha a' fa első nedvében mej;-
vágatik, gyarapodása odavan. — 

Ha valamelly jövést különösön akar az em
ber növelni, Sz. János-nap után a' fölesleg levő 
ágak hegyeit elesippentheti. — 

Gyakran csak magában elszárad az oltóág' he
gye; az egy betegség, melly az egész fát elfog
hatja. Tehát jó idején le kell vágni beteg rászét 
az ágnak, egész az elevenig, 's a' sebet írral be
kenni. Sok oltóágak csak Sz. János-nap után haj
tanak, mikor a' 2ik nedv megindul. De már elő
re meglehet ismeri: fognak-e hajtani vagy sem? 
Mert ha hajtani fognak, akkor előbb az oltóág' 
hegyén vastag dagadásnak kell lenni, és a' héjjá 
mindig teljes és fénylő. — 

Ha pedig ki nem fognak hajtani, akkor a' 
törzsök másutt fog kihajtani, és azon ágak, 
inellyek alatt vagy épen a' gyökérnél jőnek ki, 
mind levágatnak, ellenben a' fen, vagy az oltott 
helyhez közel kijött ágak meghagyatnak, mert a' 
megsebesített törzsököt ezek tartják nedvesség
ben és életben. A' jövő tavaszon majd ismét azt 
lehet tenni a' törzsökkel, a' mi legjobbnak fog 
tetszeni. •—• 

Mikor a' szemek egy ujjnyi hosszúságra ki
hajtottak, az oltoványok mellé jó idején karót 
kell tenni, és az oltoványt vigyázva ahoz kötöz
ni. Minekelőtte pedig a' tél beállana, szalmate
kercscsel a' karóhoz kell tekergetni: A' karó sí' 
ma legyen, hogy a' fa'héjját el ne karczolja. 
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Az első esztendőben az oltoványokkal vigyáz
va kell bánni, mert a' béoltás' helyén még na
gyon türedékenyek. — 

Egy fát sem kell beoltani, mig a' maga' he
lyén jól meg nem gyökeresedett, különben annak 
gyarapodása igen bizonytalan. . 

Mentől erősebb vagy gyengébb a' törzsök, an
nál erősebb vagy gyengébb legyen az oltó ág i s , 
és annak válla jól megfeküdje a' törzsüköt. 

A' törzsük' héjjábari nem kell se mélyebb 
se szélesebb lyukat csinálni, mint a' mekkorát 
az oltóág betölt. Mentől gondosabb az ember ezen 
tekintetben, annál sebesebb a' növés. Különösen 
a' zöld héjj az, mellyel a' törzsük és oltóág üssze-
nőnek: azért azoknak, egymáshoz, egymásba és 
egymásra jól kell illeniök. — 

Az oltásban a' vágásoknak simáknak és fino
moknak kell lenni; azért a' ki oltani akar, igen 
jó késre tegyen szert. 

O l t ó á g . Az ollyan oltóágak legjobbak, mely-
lyeknek vastag, teljes és egymáshoz közelálló 
szemei vágynak, de ne gyümölcs-szemek legyenek, 
mert azok gyümölcsöző ágakon teremnek, mely-
lyek oltani nem jók. 

A' gyümölcság az oltóágtól abban különbö
zik, hogy az o l t ó á g n a k , nagy, egymáshoz 
közelálló szemei vannak, és maga az ág is hosz-
szú és erős; a' g y ü m ö l c s á g a k pedig apró 
kihajtások, újnyi hosszak 's rövidebbek is , né-
mellyek görbék, 's a'hegyükén 5—6 levélből álló 
bokréta van. Minthogy tehát a' gyümölcságakat te
remni, az oltóágakat pedig fát formálni rendelte 
a' természet: oltani mindig az oltóágakat, netn 
pedig v í z j ö v é s e k e t kell választani. — 

Mentor. 3 
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Egyébiránt az oltóágak érett és magokat ki
nőtt egésséges ágak legyenek, 's ne zöldek, ha-
netíi mind a' két felől elegendőleg barnák. A' fa
gyosak és belől feketék nem jók ; válaszd a' fejér 
belüeket; szedd egésséges fákról fen a' koronából, 
és a' fának déli oldalából, mert ott érettebbek. 

Mindig termő fákról kell szedni, meddőkről, 
azaz: a' mellyek már idejüknél fogva teremhettek 
volna, 's nem termettek soha sem. Mert mentől 
termőbb fáról van véve az oltóág, annál termé
kenyebb ivadékot lehet remélni. Egyébiránt ta
valyi oltóványról is lehet oltóágat venni , ha az 
ember bizonyos, hogy az termőfáról volt szedve. 
Csak arra vigyázz, hogy egy esztendős ágakat 
szedj mindenkor, azaz: n y á r i j ö v é s e k e t , 
mert a' régibb ágakban az edények keményebbek 
és szűkebbek levén, a' nedvet a' vad fából nehe
zebben vehetik bé , következésképen azzal nehe
zebben is forrnak össze. Tehát 

Az oltóágak legyenek ért, egésséges nyári 
jövésü oltóágak, egésséges termő fáról szedve: 
de se vízjövések, se gyümölcságak ne legyenek. — 

Jól meg kell utoljára jegyezni: hogy ha a' 
törzsök teljes erejű és nedvii, 's erős kihajtásban 
van , fris letörött oltóágat ne olts belé, hanem 
annál fonnyadtabbat, de nem kiszáradottat. Ha pe
dig a' törzsök a' kihajtásban gyenge, akkor men
től frisebb az oltóág, annál jobb. 

Az oltóágat, főkép a' kifaragás u tán , nem 
kell kézbe sokat forgatni, hogy a' vágás meg ne 
száradjon, mert az a' finom nedv, melly a' fa
ragáskor kifakad, az összefőrradásbau fő do
log. Annyival inkább vízzel megnedvesíteni a' 
vágást nem lehet, mert mihelyt a'törzsök és ol-

i 
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tóág közé a' megfaragásba víz menyen, többé meg 
nem fogamzik. A' faragás előtt lehet vízbe ten
ni az oltóágat, de azután nem. — 

O l t ó á g - s z e d é s és e l t a r t á s . Ha vala
ki septemberben, tehát már a' tél eló'tt egy 
kertbe menne, hol jó gyümölcsnemek vannak, 's 
szeretne néhány oltóágat elvinni, mellyeket a' jö
vő tavaszon eloltson, így cselekedjék: bonyolí
tsa az oltóágakat vizes posztóba, 's vigye haza; 
otthon pedig a' kertben egy árnyékos szegletbe 
fedje el, 's tavaszig hagyja csendesen nyugodni. 
Elfedve, bizonyosan nem romlandanak el.— 

Vagy ha valaki télben fagyos napon, idegen 
kertben oltóágat akarna letörni; ne fogja azt me
zítelen kézzel, hanem kesztyűvel vagy zsebken
dővel, és jól meg kell jegyezni: ne vigye meleg 
helyre, hanem félóráig tegye hideg vízbe, 's ot-
hon a' fűidbe. így kell tenni azon fagyos oltó
ágakkal i s , mellyeket másunnan küldenek, vagy 
pedig ássa el a' földbe 's hagyja ott kiolvadni. —-
Ezt kell tenni a' nagyon kiszáradtakkal is. — 

Egyébiránt az oltóágszedés' rendes ideje febru
árul vége és martius eleje. Hogy pedig a' hasz
nálásig el ne száradjanak, a' kert' valamelly ár
nyékos szögletében egy tenyérnyire a' földbe kell 
szúrni, vagy pedig a' pinczébe nyirkos homokba. 
A' fő dolog az, hogy maradjanak mint vannak, 's 
ne fakadozanak, mert akkor semmit sem érnek. 

Ha pedig skatulyában akarja az ember elkül
deni , akkor az elvágott végeket szúrja almába, 
répába, vagy nyirkos agyagba, 's kösse nyirkos 
muhába, de ne egészen, hanem csak tenyérnyi
re : különben a'héjj és szemek igen feldagadnak, 

3* 
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A' s z e m o l t á s (oculatio).Szemre oltani ezt 
teszi: Nemes gyümölcságról egy szemet levenni, 
és azt egy vadfába, fa és haj közé, tenni. 

A' szemoltás is egy neme a' gyümölcs-neme
sítésnek, még pedig a' legjobb, mit az emberek 
tudnak, vagy valaha tudni fognak, mert: 

a.) A' fán semmi sebet nem csinál. 
b.) Minden törzsököt — akár kicsiny, akár 

nagy legyen — szemmel belé lehet oltani, ha csak 
ollyan vastag, mint egy irótoll. — 

c.) Tavasztél fogva egész nyáron, vagy szo
rosabban mondva: nyáron által háromszor, 's azu
tán télben is lehet gyakorolni úgy, hogy ha az 
első oltás nem sikertilt két hét múlva az oltást 
ugyanazon fán ismételni lehet. — 

Fő dolog a' szemoltásban az, hogy a' szem 
czikájával vétessék le az oltóágról. A' czika a' 
szem' közepében egy kis fagombocska, vagy por-
czogó bele egy fejér pont, a' falevél' gyökere. 

Sokan panaszolnak kik szemre oltanak, hogy 
nincs szerencséjük hozzá; oka az, hogy a' czikát 
nem veszik le a' szemmel együtt. De annak nem 
erőszakos rántás által, hanem önként kell köny-
nyen leválni, mert erőszakos rántás által a' czi
ka az őt körülvevő hársból kiszakasztatik, a' mi 
szemmel ugyan nem mindenkor látható, de a' mun
kát mégis sikeretlenné teszi. — 

Az oltani való szemek' levétele módja ez: a' 
szem körül egy három szegletü vágást kell ten
ni (illyen formán: A) a' fa héjjba egész a' fáig, 
akkor a' különvált szemet a' kivágott fahéjjal 
fehü kezdve lefelé csendesen le kell a fárólválasz
tani, 's így lejön a' czika is bizonyosan. Ha egy 
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kis fa is válik le a'szemmel, az nem árt, sót 
hasznos , csak hogy szálkás ne legyen. — 

Némelyek lúdtollal választják le a' szemet, 
mellyet úgy vágnak, mint a' pennát, csak hogy 
a' végét megbutítják. — Másoknak van arra a' vég
re szerszámok készítve, de az oltó késsel is szé
pen le lehet venni. — 

Ha a' fejér pontocska vagy gombocska, melly 
czikája a szemnek, a'törzsükön marad, akkor 
a' levett szem vakszem, 's semmit ér. — 

A' szemoltás ideje van: 
a.) Tavaszszal, mikor a' nedv a' fákban meg

indul és a' héjj könnyen leválik. •— 
b.) Június1 végén Sz. János-nap körűi július' 

közepéig. —• 
c.) Július' közepétől fogva augustus' végéig. — 

Nem egyforma az oltás ezen időszakokban, mert: 
a.) Tavaszszal és Sz. János-napról július' kö

zepéig h a j t ó s z e m r e oltanak. — 
b.) Július' közepétől fogva augnstus' végéig 

pedig a l v ó s z e m r e . — 
H a j t ő s z e m n e k az első rendbelieket, azért 

nevezik, mert még azon tavaszon vagy nyáron ki
hajtanak, mellyen oltatnak. Alvó szemeknek a' 
második rendbelieket azért, mert azon esztendő
ben, mellyen oltatnak, nem hajtanak ki , hanem 
egész télen alusznak, és csak a' következő ta
vaszon hajtanak ki. — 

Az újabb feltalálás szerint, még őszszel és 
egész télen által is lehet szemre oltani melegebb 
napon. — 

Á szemoltást tavaszszal, kedvező időben már 
április" végén el lehet kezdeni. Nem minden fát 
lehet kemény hajók miatt szemre beoltani, de a' 
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vén ágak levágása által, lehet ujj j(Íveseket nö
velni , és azokat szemre vagy másképen beoltani, 
's úgy a' fát megifjítani. A' vén héj jak igen ke
mények levén, a* sokkal finomabb szem héjjat 
igen keményen szorítanak, nem fogamzanék megj 
's ez okon kell új ágakat növelni. — Azért a 
lehetőségig finomnak kell lenni azon helynek, ho
va szemet akarunk oltani / sima legyen ottt a fá
nak héjjá, és ne darabos, kérges vagy épen mo
hos. A' szemre beoltandó ifjú fák egésségesek 
legyenek, és őszszel, vagy legalább az oltás előtt 
néhány héttel készíttessenek el előre. — Ez az 
előrekészítés abban áll, hogy minden jövések, 
ágacskák vagy levelek, áléiról kezdve egészen a* 
szemmel beoltandó helyig lehányatnak, de az azon 
felül való ágak és a' korona bántatlan hagyatnak. 
Ekkor bé lehet oltani, ha egy tollnyi vastagsá
guk van, egész addig, még ujjnyi vastagságúak 
lesznek. Ha ujnyival vastagabb lesz a' törzsök, 
nem maga a' törzsök és közel a' földhöz, hanem 
annak ága oltatik bé a' koronába, mert egy ujj
nyinál vastagabb fát szemre oltani nem lehet. De 
meg kell jegyezni, hogy mikor az ember ágba 
olt , nkkor annak a' földtől 6—7 lábnyira ma
gasabban kell állani, — Mikor hajtó szemre 
oltunk, akkor az oltani való szemet ollyan jö-
vésről kell az embernek venni, melly a' múlt nyáron 
nőtt, még pedig sem alólról, sem nem felülről, 
hanem a' jövés' közepe' tájáról, hol a' fa érett, 
de nem elért. Csak a' baraczkban tökéletes ren
desen a' legfelső szem. — 

Mikor pedig alsó szemre oltunk, akkor sze
met mindig idei jövésről veszünk. Legjobb pe
dig az ágat az eső után levágni, mert ak
kor több nedv van benne i és a' szjm könnyeb-
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ben leválik, mint meleg, száraz napon. '— De'nem 
csak a' szemet kell levenni, hanem mint fölebb 
már mondatott, a' szem kürűl egy kis fahéjjat 
is. —Vízjövésről, vagy termő ágról soha se végy 
szemet, hanem oltóágról.— 

Mihelyt a' szem le van véve, azonnal ajkak 
közé kell fogni, de úgy, hogy legkisebb nyál se 
érjen hozzá. Ha pedig meg eshetik, legjobb a' 
maga fáján kivágva és leválasztva hagyni, mig a' 
vadfa' héjjá megnyittatik , hogy nap 's levegő 
meg ne száraszszák, mert azután minden munka 
hijábanvaló. — 

A' vadfa' héjjá pedig így nyittatik meg: ott 
hol a' héjj sima , vízfektü egyenes bégvágás tér 
tetik (így— ) , azután ezen vágás' közepe' tájára 
intézve egyenes vágás tétetik (így I ). Ezen két 
vágás a' héjjban illyen formán jöjjenek egybe: 
T . Mind a' kettőnek pedig csak a' héjját kell ál-
tal-vágni, a' fába magába behatni nem szahad. — 
A' fölebbi módon kivett rügynek alsó szegletét 
ezen vágásnak T felválasztott héjjá alá úgy kell 
betenni, a' vágásba le felé taszítva, hogy a' fa-
héjj a' rügy héjján felül összemenjen és egyéb 
ne lássék, csak a' rügy és annak levele. Ezen 
levelet soha sem kell egészen hagyni, hanem kö
zépen el kell vágni vagy csoukítni. 

Megesvén a' rügynek a' felvágott és válasz
tott héjj alátétele, meg kell nézni , ha annak héj
j á , épen a' keresztálvágásná!, a' törzsök' héjjával 
egyezik-e, különösen a' nedv , csők vagy a' hárs , 
melly a' barna héjj alatt levő zöld héjjból á í l , 
összeáállanak-e 1 mert ez fő pont a' szemre oltás
ban és alapja a' fogamzásnak. A' rügy' betételé
nek vigyázattal és hamar keli meg esni, hogy 
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annak mezgéje meg ne száradjon. Azután a' rü
gyet gyengén a' fához kell nyomni , 's a' felvá
gott törzsök-héjjnak két szárnyait jól réá egyen
getni egészen a' szemig, mellynek ki kell látsza
ni, így a' rügynek héjjá egészen a' törzsök' héj-> 
ja alá es ik , maga a' rügy pedig és annak levele 
kiáll. — 

A'rügynek kevés héjját, melly vele kivága
tott , p a i z s n a k nevezik, minthogy ollyan for
ma állása van. 

Ha törzsököt akarunk szemre beoltani, ne 
vágjuk ketté a' törzsököt az oltásnál, az oltáson 
felül levő törzsököt és ágakat meghagyjuk a'jö
vő tavaszig, a'jövő tavaszon mikor a'betett szemek 
teljesek és dagadnak, csak akkor vágjuk le a' tör
zsököt ágaival együtt, két ujjnyira szemen felül 
csaponósan ; a' két ujnyi csutkó pedig a' szemen 
felül hajtásnál csak a' jövő őszön, vagy a' máso
dik tavaszon vágatik le 's viaszszal békenetik.— 

Továbbá. — Mikor az ember hajtó szemre 
olt tavaszszal, a' déli oldalt kell választani, 
mert a' nedv ott bővebb; későbben pedig alvó 
szemre oltva a' napkeleti oldalt, hogy a' déli nap' 
melege a' rügyet annálinkább el ne süsse. 

Az alvó szemre oltásban még csak azt kell 
megjegyezni, hogy a' hamar meginduló gyümölcs
fákat, például: jókor érő szilvát, cseresznyét stb. 
nem kell alvó szemre oltani kénytelenség nélkül, 
mert azok jókor nedvbe jővén, a' tavasz fagtjö-
köt megrontja. — 

A' bekötést keresztben kell tenni, és a sze
met sem megszorítani, sem betakarni, nem kell. 
Ezt hagyd szabadon , hogy minden akadály 
nélkül hajthasson. — A' kötés sem igen tág 
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se igen szoros ne legyen. Ha igen szoros, akadá
lyoztatja a' nedv' feljövését, 's ha igen tág, a' rügy 
nem forradhat a' fához. A' kötőnek egyik végét 
vedd a' jobb, másikat a' balkezedbe, 's tedd min
dig keresztbe a' kötést két kézzel. Minden által-
tekeréskor meghúzzd jól a' kötőt, de nem mód 
nélkül. Az egyenes levágás a' héjba itt ott ki-
látszhatik, így a' levegőtől nincs egészen meg
fosztva, és nem megyén ollyan hamar rothadás
iba; 3—4 hét múlva a' kötés egy kisség megtágít-
tatik, de csak akkor vétetik le egészen, mikor 
a' szemek annyira nőnek, hogy a' kötés bevág. 
Ha a' levél egy idő múlva leesik, akkor az bi
zonyos jele, hogy az oltás megfogamzott; ha pe
dig összesugorodva rajta marad, akkor bizonyo
san nem fogant meg, és ekkor a' sebet ki kell 
tisztítani 's bekenni, hogy hamarább meg gyó
gyuljon. — 

Esős időben, vagy mikor esőre áll az idő, 
nem k e l szemzeni, mert ha az eső a' vágásba 
ha t , bájosan fogamzik meg; azért legjobb eső 
után oculálni, mikor a' jó idő bó kezd állani. — 
Az esővíz behatásának meggátlására jobb, ha a' 
szem fenn hegyesen, és alatt szélesen vágatik 
(így: A ) , a' mikor a' törzsökbe vágás nem T, 
hanem ± formán tétetik. Ez a'vágásmód nem
csak az esővíz miatt, hanem azért is jobb, mert 
így a' felvágott fahéjjat hamarább éri a' gyökér
ből feljövő nedv, és a'bekötéskor a' szem sem 
csúszik ollyan könnyen félre. — 

Mentől alább esik a' gyökér felé az oculatio, 
annál jobb 's szebb fát növel. —-

Előbb minden esetre megkell próbálni a'tör^ 
zsököt ha jól felválik-e a' héjjá í mert nenj min* 
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den helyen, 's nem minden gyümölcsfában indul 
meg a' nedv egyszerre. — 

Igen j ó , ha az ember az oeuláláskor a' szem 
felibe egy falevelet vagy papirosát tészen, melly 
a' nagy melegtál oltalmazza. Az alvő szemeknél 
egy falevélbe egy kis lyukat kell csinálni, és 
annálfogva az oculált szemen levő levél szárá
ba akasztani, 's mindjárt kész lesz az árnyék
tartó. Ha az oculált szemen felül egy szivóág-
hagyatik, az igen jó a' nedv' felszívására, a' hol 
pedig az meg nem eshetik, elmarad, Meglehet 
továbbá engedni, hogy a' szemoltáspn feliil vagy 
két vadszem kihajtson, de mihelyt az oltott szem 
annyira nő , hogy a' nedvet felfoghatja, a' vad-
jövéseket mind le kell vágni, úgy a' gyökérhaj-
táspkat is. -— 

Ha valamelly fát az ágába oltunk be szemre, 
akkor egy ágba két szemet is lehet tenni, de 
nem kell mind a' két szemet, ugyanazon oldalra 
tenni, hanem egyiket innen, másikat túl; az 
egyiket alább, a' mást fölebb Ha az alsó szem 
reménytelenül még ugyanazon nyáron kihajtana, 
akkor természetesen a' hajtás a' télire nem érik 
meg: azért széntúzön papirosát kell fa viaszba 
..áztatni, 's abból töltsért csinálni és a' gyenge jö-
vésre borítani. — 

T é l i s z e m r e o l t á s nem a' héjjba, ha
nem a'fába esik. Az oltókéssel, (meilynek jó 
élesnek kell lenni) tégy az oltandó törzsökön 
egy keresztvágást mélyetskén; azután vágj ki 
belőle alólról felfelé, csapanóson bé felé a' kereszt
vágásig egy hüvelyknyi hosszú darabotskát vagy 
yalamiyel kisebbet. — Ha az a' kivágás ollyan 
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helyen eshetik, hol a' szem állott, annyival jobb, 
de nem múlhatatlan szükséges. — 

Azután az oltóágból, épen azzal a' móddal 
egy ollyan darabot vágj ki a' rajta levó' szemmel 
együtt, melly a* törzsök' kivágásában tökéletesen 
megfeküdjék, mégpedig úgy , hogy alól-fehíl 's 
mind a' két oldalról héjj héjjra essék, mire* 
nézve a' vágást előbb, az első vágáshoz kell 
mérni. — így egy kis gyakorlás után az em
ber ollyan készséget szerez, hogy héjj héjjra 
esik. De se a' törzsöknek, se az oltóágnak n e m 
k e l l a' b é l é i g b e v á g n i , mert az a' fának 
betegséget okozna. —• 

A' m e g k ö t é s itt is eshetik hárssal, vagy 
más alkalmas kötővel; hanem itt különösen az 
szükséges, hogy a' kötő oltóviaszszal békenes-
sék , hogy a' hónak, esőnek ellent állhasson: 
mert nedvességnek nem szabad a' sebekbe hatni. 
Egyébiránt itt a' kötőt keményebben meg kell 
húzni , mint a' nyári oculáláskor, de az oltott 
szem középben maradjon, szabadon. — 

Hlyen móddal lehet, egész őszön és télen* 
november' közepétől kezdve, oculální, csakhogy 
esős , havazó vagy hideg napokon nem kell ve
le bánni, mert erre a' munkára lágy és tiszta 
idő kívántatik.— 

C o p u l a t i o . Copulálni lehet őszszel, tél
ben és nyárban, mig a' nedv megindul, azután 
nem. A' már két esztendős csemetét lehet copu
lálni, ha az egy irótoll - vastagságnyi, sőt még 
a' felnőtt fákat is lehet eopulálni. — 

A' beoltandó fának simának, egyenesnek és 
egésségesnek kell lennie. A' copulálásra a' fák már 
az előtti nyáron elkészíttetnek az által , hogy az 
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ember minden leveleket és jövéseket egész a' bé~ 
oltás helyéig lenyes, hogy a' nedv annál erőseb
ben hajtson felfelé. — De a' vékony vadfákon 
meg kell egy pár ágacskát hagyni, melly annak 
yastagulását elősegíti. —Hogy ha pedig valamelly 
facska csak vékonyan felfelé nő: akkor annak he
gyét le kell vágni, mellynél fogva kényszeríttetik 
oldalágakat hajtani, mellyek a' törzsök vastagu
lását és erősödését előmozdítják. — 

Egyébiránt, a' fának minémüségéhez képest 
copulálni lehet akár alatt, közel a' földhöz, akár 
fen a' koronában, de a' derekán soha sem. — 

A' c o p u l á s n a k m ó d j a ez : Ollyan cse
metét kell keresni, mellynek vastagsága az oltó
ágéval egyezzék; azután l'A hüvelyknyire vágd 
el csapanósan előbb a' csemetét, azután az oltó
ágat, de ezen két vágásnak tökéletesen egyezni 
kell úgy, hogy mindkét felől héjj héjjra, fa fá
ra , 's bél bélre essék. Sokat ne faragcsálj rajta, 
mert az egész munkának copuláláskor hamar vég
re kell hajtatni; továbbá a' két vágásnak egymást 
tökéletesen meg kell feküdni, különben, ha köz
be egyenetlenségek, üregek maradnak, vagy meg 
nem fogamzik, vagy ha megfogamzik i s , sokáig 
sindevész. — 

A' csapanóson vágott oltóágat a' csemetével 
összetévén, bé kell kötni. De vigyázz, hogy bé-
kötésközben az ág ei ne csúszszék helyéről. — 
E'végre a'bekötéskor a'hüvelykkel és mutatóujjal 
— balkézzel —- a' yadfát az ággal összeszorítván 
alatt, a' jobb kézzel fenn íekerd meg a' kötővel, 
mégpedig szorosan, mert ha a' vágásba víz 's le
vegő hat, vége a' megfogamzásnak. — Egy ol
tóágon két-három szemnél többet ne hagyj, de m 
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oltóág* hegyét, soha se használd az eloltásra, mert 
az többnyire éretlen, 's semmit sem ér. Ősztől 
fogva, mikor már már egy két éjjeli fagyás ál
tal a' nedv a' fában eléggé megsurüdött, egész té
len által lehet copulálni mérsékelt időjáráskor. 

G y ö k é r c o p u l a t i o , Ennek épen azon 
fogásai vannak, mint a' más copulationak, csak
hogy itt azon munka a' gyökerén tétetik meg, 
és az oltóág vadfa helyett gyökérrel copuláltatik. 

Ez igen derék találmány. Egy csomó kiásott 
gyökérhez jutni nem nehéz , mellyek hüvelyknyi 
vastagságúak, sőt valamivel vastagabbak is le
hetnek, és így irótollnyi vékonyságuak. Négy 
hüvelyk hosszá gyökér elegendő egy darabban, 
ha szakálgyükerek vannak rajta, mellyék mentől 
többen vannak, annál jobb. — De arra ügyelni 
kell , hogy a' gyökerek frissek legyenek, mert 
roszúl üt ki a' copulátío, ha megszáradtak. 

A' gyökércopulatio nagy gyönyörűségére van 
egy fákat kedvelőnek, minthogy e' munkát szo
bában , széken ülve, a' legnagyobb kényelemmel 
véghez viheti, akár jókor, akár késő tavaszon, 
akár j ó , akár rósz időbe. — 

Ha a' rósz idő miatt a' gyökereket nem le
hetne mindjárt elültetni, kár nélkül el lehet tar
tani néhány napig nyirkos fövényben, vagy víz
ben felállítva, minthogy eképen a' vegetatio úgy 
előhalad, mintha már földben állanának. De az 
oltott helynek ki kell a' vízből állani. Csakugyan 
legjobb mindjárt elültetni. — 

Hanem itt is hárs helyett galanddal kell az ol
tást megkötni, melly a' földbe nem rothad el 
ollyan hamar. — 

Az elültetésben arra kell vigyázni, hogy az 
oltás' helye egy vagy két hüvelyknyire mélyei-
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essék a' földbe, de úgy j hogy a* legfelső szem 
a' földből kiálljom Az illyen oltás könnyen fo
gamzik és hamar nő. — 

Ha az ember őszszel egy csomó almafagyö-
keret kiásat, és nyirkos fövénybe rakva', pin-
czében tartja, télen által mind beolthatja a' ház
ban, és pinczében homok közé ismét elteheti 
tavaszig. Akkor elülteti olly móddal, hogy egy 
két szem a' földből künnálljon, a' legfelső szem
nek minden esetre künn kell maradni. Két esz
tendő múlva a' főidben levő szemek mind gyöke
ret hajtanak, és a' faoskolába általültetéskor, ha 
a' gyökérnövés úgy hozza magával, a' vadgyöke
ret az oltáson alól el lehet vágni. Az illyen ol-
toványok az oskolában hamar fognak nőni. 

Minthogy a' copulált hely a' földbe ültettetik, 
hol esővíz, vagy az ültetés alkalmával beisza-
poltatásakor más víz is könnyen mehet a' sebbe, 
melly miatt az oltás semmivé lenne: ennek meg
akadályozására, a' fölebb leirt fakenőcsből (melly 
agyagból, marhaganéjból és marhaszőrből készül) 
a' copulált hely körűi, akkora gomolyát kell ösz-
szetapasztani, mint egy tyúktojás, és így egy 
csepp víz sem mehet a' sebbe. — 

A' kötést itt nem kell soha megtágítani; mert 
az a' maga idejében magától elrothad. Egyébiránt 
a' gyökereket a' megszáradás ellen, a' copulatio 
előtt, vízbe lehet tenni; de igen sokáig abban 
tartani árthatna. —• 

H a s í t á s b a o l t á s . — Tavaszszal mineke
lőtte a' nedv a' fákban megindulna, a' földhöz 
közel, vagy a' koronában — a' mint az ember ol
tani akar— elfűrészeli a' beoltandó fát, ott, hol 
külső héjjá simább, és a' vágást késsel kisimítja. 
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Azután veszi az oltóágat, és azt 3 vagy 4 
szemre elcsonkítván, az oltó végében egy bevágtat 
teszen keresztiíl, mint épen a' héjjbaoltáskor, 
a' legalsó szem alat t , és azután a' keresztbévá-
gástól lefelé ékformára lefaragja; ekkor megfor
dítja az oltóágat, és túl felöl hasonlólag keresz
tül bevág 's ék formán lefaragja. Az ékforma 
lefaragásnak azon oldala, mclly a' hasításban be
lől esik, vékonyabb legyen valamivel mint a' 
külső, sót arról a' fekete héjjat is le kell venni 
a' züld héjjig: ellenben a' külső oldalon a' héjj 
bántatlan hagyandó. Ha a' beoltandó tőke igen 
vastag, akkor az ékforma levágás az oltovány 
bőkén alól essék, mert a' kemény tőke a' csak 
egy esztendős gyenge ágat összezúzná. A' felső 
része pedig az oltóágnak nyári jövés legyen. 

Már most a' tőkét épen a* belén keresztül ha
sítsd meg. Ha attól félsz, hogy igen le fog ha
sadni, inkább alatt megkötheted a' tőkét. Ezu
tán egy kis faékkel a' hasítást megnyitván, vagy 
nyitva tartván, a' kést vedd k i , és a' kifaragott 
oltóágat úgy tedd hasításba, hogy a' keresztvá
gás' vállai a' tőkén ülepedjenek meg. Hanem 
ügyelj különösen arra, hogy az oltóág' zöld héjjá 
a' tőke zöld héjjával össze-essék, mert ez által 
esik a' megfogamzás. Semmit sem kell tehát arra 
ügyelni, ha a' külső fekete héjjak egyeznek-e 
vagy nem, mert sokszor a' vastag tőkének igen 
vastag héjjá van, hanem csak ar ra , hogy a' zöld 
héjjak egyezzenek, mellyek minden fán legbelől 
a' fejér fa mellett vannak. Ennek eltalálásában 
áll a' hasításbaoltás' titka. — 

Természetesen következik, hogy különböző 
fajtájú gyümölcsfákat, p . o. korán érőt későn érő-
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be, télit nyáriba stb. oltani nem lehet, hanem 
mindeniket maga fajtájába. — 

U t ó l j ára: Csak egésséges fát kell beoltani; 
mellynek bele vagy völgye fekete, nem érdemeli 
a'fáradságot, 's továbbá csak meggyökeresedett 
fába kell hasítva oltani, fris ültetésbe soha sem. 

Mag- és f a o s k o l a . Magból legfeljebb 9 
esztendős termőfát nevelhetni,, mellyre mindenek 
felett jó nagy oskola kivántatik. Ezt illetőleg 
szükséges lször alkalmatos helyet választani, 2or 
azt jól elkészíteni, — 

Félre fekvő hely arra nem alkalmatos. Sza
badnak, kinyiltnak kell a' helynek lenni, hogy 
napfény és levegő a' fákra hathassanak. — Az 
alatt való, hideg, árnyékos, mocsáros helyek 
semmit sem érnek. — 

Egy kiség délre hajló fekvésű legjobb. Mel
lette, nyugotról vagy északról, legyen a' nemesí
tő oskola, melly arra való, hogy a' nagy osko
lából az apró fákat, életük' második tavaszán 
kivévén, és vékony törzsököket, a' gyökértől hü-
velyknyire egy telyes szem felett elcsonkítván, 
oda egymástól 2 lábnyira által lehessen ültetni, 
hogy majd júliusban és augustusban megnemesít-
tessenek. Ezt hívják nemesítő, vagy faoskolá-
nak. — Ezen faoskolának nem kell valami ki
csigázott , sovány földet felfogni: de a' fris gané-
jos sem jó. Mihelyt ugyanis a' fagyökerek fris ga-
néjra találnak, azonnal rothadni kezdenek, 's a' 
fa el van veszve. Legjobb a' jó föld, melly leg
alább 1*A láb* mélységre nem terméketlen ter
mészetű. — Mindenek felett pedig jó az újból 
feltört és elporlott gyepföld, mellyben még sem
mi sem termett,de a' melly már össze van érve. 
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September' végén az oskolának szánt helyet 
ásd fel két láb mélységre, vagy tulajdonképen 
f o r g a s d fe l . A'felforgatás így esik meg: 

Elsőben áss egy 3 láb széles sánczot, melly-
nek hosszát az oskolának szánt hely' hossza ha
tározza. Ebból a' földet két láb mélységre ki-
hányVari, hord az oskolának másik szélére, hol 
a' forgatás megszűnik. Ezután áss ismét más 
árkot , ugyancsak 3 láb szélesen, mellyből a' föl
det az előbb ásott árokba hányod, 's így tovább 
a' harmadikat. — 

A' körte- vagy almamag, mellyct a' magos
kolába akarunk vetni , a' következendő tulajdon
ságokkal birjon: 

a.) Ne legyen éretlen gyümölcsből szedve. 
b.) A' legszebb 's nagyobb gyümölcsökből csak a' 

legegésségesebb, épebb magok szedessenek ki, még 
pedig minden fajú gyümölcs' magva külön szedessék 

A' vadalma és -körtemagok is jók ezen ha
szonra, sőt némelly kertészek még inkább sze
retik , mivel a' vadgyümölcs-magok tartósabb aly-
törzsököt adnak. — 

M a g v e t é s . A' körtemagról jegyezd meg, 
hogy azt némi czukornyál veszi körü l , melly 
ha a' magon megszárad 's megkeményedik, a' mag 
nem kél k i , hanem elsenyved, elrothad. Hogy 
ez ne történjék, vagy a' körtébe kell hagyni a' 
magot mig elveted, vagy ha az nem lehet, vagy 
nem akarod tenni , mikor a' körtéből kiveszed, 
tartsd egy óráig tiszta vízben, 's azután mosd ki. 

Az almamagnak sem árt ugyan a' kimosás, de 
nem szükséges teljességgel. Gyümölcsmagot leg
könnyebben szerezhetni, mikor aszalnak vagy 
eczetet csinálnak. 

Mentor, ^ 
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A'magvakat tartsd száraz; helyen, és a' pe
nésztől oltalmazd. Lehet tartani skatulába, papi
rosba stb. de nem nagyon meleg helyen. — 

A' csontmagvuakat tedd egy fazékban nyirkos 
homokba, száraz helyre 's el ne felejtsd egyszer 
máskor megnyirkosítani. — 

Első éve a' f a s z a p o r í t á s n a k . 

Az ásónyéllel húzz két hüvelyk mélységű baráz
dát egymástól egyenlő' távolságra. Ebbe vesd be
lé a' magvakat vagy ültesd belé a' gyümölcsöt ma
gát , szárával lefelé fordítván. — Azután a' gereb-
jével a' barázdákat egyengesd bé. Ezen mun
kára legjobb idő a' késó ősz. 

Télben is martius' végéig lehet magot vetni, 
mikor lágy idő van 's hó nincs, a' későbbi ve
tésnek kevés sikere leendene. 

A' csontmagvuakkal, mint szilvával, baracz-
kal stb. egészen másképen kell bánni. Minthogy 
ezeknek, kemény hójjok miatt, több idő kiván-
tatik kikelésökre: érésök' idejekor mindjárt el le
het vetni. Igen jó sikerű hegyvégeiken egy kis 
lyukat hagyni, hogy annál hamarább csírázzanak. 

Azonban ezeket se barázdába vetni, se föld
del betakarni nem kell, mert úgy százból alig 
kél ki egy, hanem csak el kell szórni az elké
szített magágyásra , 's vékonyan falevéllel beta
karni április' végéig. — 

A' t o k o s g y ü m ö l c s m a g o t ellenben, 
mint: mondolát, gesztenyét, diót, stb. sem tél
ben, sem nyárban nem kell vetni, hanem tavasz-
szal, mikor már kemény fagytól félni nem lehet. 

A' bó'rmagvakat ültesd egymástól két hüvelyk
re, a' csontmagvakat háromra, a' diókat hatra. 
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Ha pedig sok a' mag, akkor sűrűbben is ültet
heted, vagy szórhatod, azntán gerebjéld le , vagy 
ha tetszik, hints réá tiszta földet egy hüvelyk
nyi vatasgon. —* 

Mindezeknek jó időben kell megtörténni, 
mert ha a' föld szivájos, ragadós, az egész mun
ka Semmit ér. — 

Ha a' mag el van Vetve, az első* esztendőben 
nincs egyéb munka vele, csak egyszer másszor 
meg kell gyomlálni, de a' nélkül, hogy az ágyásra 
tapodnál, mert az árt. Az elvetett magvakat téli 
hideg ellen nem szükség oltalmazni, csak a' tyú
kok- 's disznóktól őrizd. Tavaszszal nem árt 
néhány fenyőágat reáborítani, hogy az éles sze
lektől és égető nap sugaraktól oltalmazza. — 

Plántaapolás az első tavaszon. 
M á s o d i k e s z t e n d e j e a' f a s z a p o r í -

t á s n a k. Tavaszszal, húsvét, 's pünköst között, 
vagy előbb is a' vetett magok kezdenek csirázni. 
Ezen első esztendőben semmi más ápolást nem 
kivannak, csak hogy a' köztük termett burjánt 
gyomláld ki, gondonsan vigyázva, nehogy növé-
nyecskéid is kihúzassanak a' gyommal, vagy gyen
ge gyökereik megsértessenek. így őszig arasznál 
magasabbra és irótollnyi vastagra nőnek. Té
lire hagyd őket ismét hó alatt alunni. 

További ápolás a* második tavaszon. 
H a r m a d i k é v e a' fa s z a p o r í t á s n a k . 

Aprilisben egy ásóval a' fácskák' minden gyöke
reikkel együtt kifeszíttetnek, és akkor 

1. Minden alma- és körtefácskáknak orsó* 
gyökereik felényire elvágatnak. 

4* 
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2. Minden oldalágaik lemetszetnek, magok 
a' törzsüköcskék pedig három-négy szemre a' gyö
kértől megkurtíthatnak, elmetszetnek. 

2. Ez a' megmetszés csak az alma- és körte
fákon eshetik meg. A' csontmagvuaknál ellen
ben, és a' tokosoknál a' törzsük soha meg nem 
csonkíttatik, csak oldalágai vágatnak le. 

Ha a' megmetszés — mint fődolog — meg
esett , ekkor a' nemesítő oskolában az előre 
elkészített 4 láb széles ágyasokon 4 egyenes vo
nal huzatik, és azokban fajtájok szerint két láb
nyira egymástói elültettetnek, még pedig sem fö-
lebb, sem alább nem, mint az előtt a' földben 
állottak, 's azután béiszapoltatnak. 

Mindezek könnyebben 's hamarább meges
nek , mint az ember gondolná. Egész öröm 
ezen fácskák' uj növéseit látni , csakhogy fűtől 
és gyomtól szorgalmatosan óvassanak, tisztán 
tartassanak, és a' koráitok lévő föld porlósí-
tassék, hogy eső 's nap' melege jói behassanak, 
's a' porlós földbe a' gyökerek szabadon terjed
hessenek mindenfelé. — 

Már július' közepe 's augustus felé több
nyire pipaszárnyi vastagok, és azon hónapok
ban alvó szemre beoltathatnak. Ezen nyáron 
egyébb munka nincs velők. 

További ápolás a' harmadik tavaszon. 

N e g y e d i k é v e a' fa s z a p o r í t á s n a k . 
Tavaszszal, mihelyt a 'növényi élet folyama fej-
ledczik nézd meg, hogy a' szemoltás megfogam
zott-e? Ha a'szemfris és meg van dagadva, a'tör-
zsükötvágd el, de nem épen közel a'szemhez, ha 
i.em attjl egy ujjnyi távolságra, fölebb. A' mely-
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lyek meg nem fogamzottak, vagy tavaly a' szemre-
oltásra gyengék voltak, most copuláld, házasítsd 
össze. — 

Mikor így minden fácskák megnemesítvék, 
július felé már félsingnyire nőnek, 'sekkorkötözd 
őket karókhoz. — Augustusban ismét tekintsd 
meg, 's a' mellyek a' nemesítésben talán hátrama
radtak, okvetetlen oculáld. — Ekkor a' szemmel 
egy kis fácskát le lehet vágni; a' csira annál in
kább megmarad, 's a' kihajtó erő annál hatalmasb. 

Az idén sincs több munka velők már, csak 
a' fűtől, burjántól kell szorgalmatosan óvni , és 
a' földet koráitok gyakran felporlósítani, — 

További ápolás a 'negyedik esztendőben. 
Ö t ö d i k é v e a' f a s z a p o r í t á s n a k . A' 

negyedik tavaszon már erősek a' nemesített fák; 
vagdald le minden oldalágaikat t isztán, egye
nesen, simán, csupán a'legfelső egyenesen fel
menő hajtás maradván meg, mellyet erősebb ka
róhoz kö tve , egész a' korona magasságáig kell 
nevelni, úgymint: 6—7 láb magasra. — 

Erős , vastag törzsök, és rendben álló ko
rona , melly 3—4 főágból álljon, legyen Iegkivál-
tabb törekedésed, mert attól függ jövendőbeli 
jósága , termékenysége a' fának , attól függ 
minden. — 

Mindezeket a' fölebbiek szerint pontosan 
véghez vive , mostantól számítandó három évre 
ügy megerősödnek, hogy akkor a' gyümölcsösbe 
kiültetheted őket. Most mindjárt kiültetni nem 
lehet, mert mint gyenge veszszők, ott csak el-
sindevésznének. Várj hát három W e t , inig a 'k t -
üllethetésre megerősödnek. — 
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Ezen háronm esztendő alatt legfőbb köteles
séged abban fog állani, hogy nevelj nekik nye
sés által rendes koronát, 's e' mellett kapáld fel 
JíöráltQk a' földet minden esztendőben három
szor, tudnillik a. tavaszszal, b. sz. János-nap 
korál, c. őszszel a' tél' beállása előtt, mindenkor 
a' föld' jó száraz állapotában. Mikor a' föld ned
ves, a' fák körűi semmit sem szabad tenned. 

Ezen felkapálástól függ tulajdonképen a' fia
tal fák' tenyészése. — A' melly gazda ezt elmu
latja, maga lesz oka, ha fái elnyomorodnak 's 
belelök semmi sem válik. 

Első kapáláskor mintegy 8 hüvelyknyi mé
lyen kapáld 's forgasd fel a' földet, és a' göröngyö
ket verd szerte, a' gyomot gyökerestől húzd ki 
's verd félre. — A' más két kapáláskor csak 6 
Mvelyknyire is elég a' földet felvágni. — Ezen 
kapálásra legjobb, ha két águ kapád van. 

A' mag- és faoskolák' helyét jó több izben 
változtatni, mert ugyanazon növény utoljára nem 
kap magának való nedvet ugyanazon földben. 

További munka a* 8dili esztendőben, 
K i l e n c z e d i k é v e a' f a s z a p o r í t á s -

n a k. Már most a' fákat ki lehet ültetni, akár 
a' szilvásba, akár a' szántóföldekre. A' kiültetés-
ben a' következőkre kell vigyázni: 

1. A' gyökerek' és ágak' megmetszésében, úgy 
a' gödörkészítésben 'stb. a' fölebb adott módszert 
és rendszabásokat tartsd meg pontosan. — 

2. A' fákat ne ültesd surün, hanem ezen mér
ték szerint; a. Alma-, dió-, körte-, gesztenye-, 
cseresznyefákat a' m e z ő n 50 lábnyira egymás-
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tói, a' szilvafákat SOra. b. K e r t b e n az el
sőbbeket] 35-, az utolsókat 15 lábra egymástól. 

3 Ültesd rendbe, de nem négyszög' (quadrat), 
hanem ötszög (pentagon) formában. — 

4. A' rendben felváltva jöjjenek egy más után 
a' gyümölcsfajták, például előbb körte, azután 
alma, szilva, eseresznye. A' sorokat pedig úgy 
kell intézni, hogy a' déli nap' stigára közibük 
hathasson. — 

5. Valamelly kiveszett vénfa' helyébe soha 
sem kell más fát ültetni a' föld' megjobbítása 
nélkül, mert a' régi fa már minden jó nedvet el
szívott. •— 

V é d s z e r a' n y u l a k e l len . A' szalmával 
betekerés ismeretes. De meg lehet oltalmazni a' 
következendő mázzal i s : Végy agyagot 's ugyan
annyi fris marhaganéjt, melly minden gaztól meg 
legyen tisztítva. Ext elegyítsd össze jól, 's tégy 
egy kevés marhavért is belé, hogy az eső ne mos
sa le hamar. De ezt olly vékonyan kell csinál
ni , hogy száraz időben egy ecsettel a' fákra le
hessen kenni, mint a' híg meszet. E' máz a' fák
nak nem árt , sőt oltalmazza a' muhától, 's a' 
nyúl sem pusztít ennek következtében. 

K ö z ö n s é g e s o r v o s s á g . A' betegeskedő 
fák' legjobb orvossága a' fejsze. — 

P u j a f á k . Sokszor megesik, hogy vala
melly helyre nem akarunk, vagy nem lehet ma
gas törzsökü fát tenni,erre nézve találtak módot, 
melly szerint púja alma-, körte-, 's más fákat ne
velnek, mellyek soha magasan nem nőnek, még 
is a' legszebb gyümölcsöket termik. -*-

Nevelésük módja az, hogy a' körtefaág birs
fába, az alma pedig veresszőló'fába oltatik. 
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Ezen pujafákat nyesés és metszés álal külön
böző alakuakká tehetni. Lehet példáiíl belőlük 
nevelni élőfalzatokat, piramisokat, golyóbisokat 
*s poh^Ffákat. Egyébiránt a' pujafák vetemé-
hyes táblákban minden ezifrázás nélkül is igen 
jől állanak, csak gyakran tisztogatni kell azokat. 
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Adatok a8 honi gyüinólcste-
nyésztésről. 

Hogy a' gyümölcstenyésztés a' gazdaságnak 
egyik igen nevezetes ága, kétséget sem szenved. 
Hol a' gyümölcsfákat hanyagul, vagy épen nem 
is termesztik, szükséget lát szegény 's gazdag 
egyformán. Hány ezer véka gabonát nem visznek 
ki a' mezőségről, szilva, alma, cseresznye, 's 
egyéb gyümölcsfajokért, ha a' szilvapálinkát 's 
más czikkeket, mellyekért hasonlag gabonát ad
nak, nem is említem. Pedig hány ezerszer ezer gyü
mölcsfát nem tudna termeszteni a' mezőség kopár 
pusztáin, hol most a' madár is alig talál egy bokor' 
árnyékára ? A' vármegyék' fásabb helyein is több
nyire az uraság' kertjében terem a' gyümölcs, 
ribizli, egres ; kamarájukban van csak az aszszú-
gyümölcs. Ritkaságok mindazok a' szegény em
bernél, 's többnyire tyúkját, tojását 's gaboná
ját adja érettük. — Pedig ritka ország melly a' 
gyümölcsfát könnyebben teremje, 's hol a' szor
galom ezen ágának akkora elhanyaglása mellett is 
olly bóVön legyen a' gyümölcs, mint Erdélyben. 
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Hogyan segíttsünk hát magunkon ? kérditek. 
Plántáljatok vadfákat, olsátok bé, dajkáljátok 's 
neveljétek a' közelebbi czikkben megírt mód 
szerint; a' fák csekély gondoskodás mellett is fel
nőnek 's meghozandják gyümölcseiket. „De hon
nan vegyük a' nemes magot, az oltóágat, vagy 
épen kész csemetét í ismét azt kérditek. Mi hasz
na, ha a' gyümölcs tenyésztést megtanultuk, 's mi-
kép fogjunk hozzá 's honnan vegyük a' szükséges 
kelléket, nem tudjuk." Az országban divatozó 
gyümülcstenyésztésről hiteles adatok vannak ke
zeink közt — 's azt hiszszük, hogy ha ezeket 
olvasóinkkal közöltük, honnan vegyék a' magot, 
's hol keressék a' nemes oltóágat 's csemetét a' 
gyümölcs kedvellők, ez által eléggé útba igazí
tottuk, —-

I . Szász fffld. 
Azt mondjátok-, „tán felejtem a' nemzetek sze

rinti sorozatot." Épen nem. De mikor gyümölcs
tenyésztésről, 's átalában előrelátó okos gazdál
kodásról van szó, akkor az elsőség tagadhatatla
nul szász atyánkfiait illeti a' sorozatban. Adjuk 
meg mindennek a' mivel tartozunk! 

A' szorgalmas szászok, akár saját földjükön, 
akár a'megyéken találkozol velők, a' gyümölcs
termesztésben is nevezetes eredményeket tudnak 
mutatni. Téli nyári gyümölcs bőven teremi ná-
lok, noha rendszeres gyümölcsiskolát 's kerte
ket kevesebb számmal találuük nálok mint 
a' megyékben. — Télbe nyárba gyümölcsöt 
mutat elő a' szász,( falun, városon — nyersen é§ 
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aszalva, ritkán vagy sehogy sem a' magyar. És 
e' körülmény elegendő bizonyság arra , hogy a' 
szász földön átalába othonos a'gyümölcs-tenyész
tés. Csakugyan híresebb gyümölcstermő helyek 
a' következők: 

1. S z e b e n s z é k b e n : n a g y S z e b e n , hol 
a' többek közt kitünőbbek a' Vajda és Bayer ker
tek ; tulajdonossaik különféle nemesített almát
kürtét és szilvát termesztenek. N. és K. D i s z-
n ó d o n terem az országszerte hires cseresz
nye, melly a' lakos oknál egyszersmind pénzszer
ző czikk, 's évenkint több ezer forintokat behajt. 
F r e c k e n az ismeretes angolkert gyönyörű gyü
mölcsösükkel van összekötve, mellyek a' legrit
kább bel- és külföldi gyümölcsüket termik. Rend
szeres gyümülcstermesztést űz S z e l i n d e k e n 
a' helybeli szász pap. Különbféle fajú fáinak 's 
gyümülcseinek tudományosan elrendelt laistroma 
van, meliyet megszerezni 's máskor közleni ol
vasóinkkal, gondunk lesz. — 

2. M e g y é s s z é k se áll hátrább a' gyümölcs
termesztésben Szebenszéknél. B e r e t h a l o m -
b a n és M e g y é s e n nem régiben oltovány isko
lák állíttattak, melly ékből igen jutányos árron 
adják a' 3—5 éves csemetéket; rendszeres gyü-
mölcsössei még nincsenek. — 

3. N a g y S i n k székben különösen a 'papok 
'a hivatalbéliek szép kerteket mívelnek-'s nagy 
mennyiségbe termesztik a' gyümölcsüt. Nem ré
gibe egyesület keletkezett a' nemes gyümölcsfajok-
szaporítására, melly külföldről a' leghíresebb 's 
nemesebb fajokat igyekszend a' székbe 's környé
kébe meghonosítni. Ezen egyesületnek oltován/ 
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iskolája és saját kertje leend, honnan a' csemeté
ket olcsó árron, 's az oltóágakat ingyen adandják. 

4. S e g e s v á r s z é k b e n rendszerezett kerte
ket híjába keresnénk , de gyümölcstenyésztés 
nagyba, és sikeresen foly. Az almafajok, közt a' 
p o l g á r m e s t e r — nagy b a t u l l — r u b i n - és 
p o r almák (helybeli nevek) a' gyümölcs kedveh-
lők figyelmét különösen igénylik. Segesvárt sok 
szép cseresznye is terem: nevezetes fajok a' czu-
k o r- és b o r s cseresznye. A' veres- szinte dió 
nagyságú e g r e s sehol sem terem nagyobb bő
ségben, mint Segesvárszékben. — 

5. S z á s z s e b e s szék . Mint minden szász 
szék, bővibe van a' gyümölcsnek. Jelenleg Wellmán 
Mihály és Maelz Ferdinánd urak gyümölcsisko
lát állítottak fel, hol számos apró 's kinőtt olto-
ványok jutalmas árron eladhatók évenkint. Ed
digi elő 32 körte- és 56 nemes almafajokat bir 
ezen iskola. Ha csak lehet megszerezzük ezen 
érdemes urak' gyümölcslaistromát. —-

6. S z e r d a h e l y s z é k h e n , D o h o r k á n és 
a'két A p ó i d o n terem több gyümölcs. — 

7. B r a s s ó v i d é k e . Noha havasos hely, 
de szorgalmas mivelés után még is sok gyümölcs 
terem B r a s s ó b a n . A' brassai cseresznye kiállja 
a' versenyt akármelly honi cseresznyével, tar
tósságra pedig mindeniket felülmúlja. Eltart 
július hó' elejétől aug. közepéig. Olcsóbb gyümölcs 
aligha van az országban. 

A' városban I m r i c h dominális szék? ülnöke 
nagy kiterjedésű 's rendszerezett oltoványisko-
lát mivel; ezerenként küldi a' kész oltoványokat 
Oláhországba, 's évenkint tetemes summa pénzt 
vészen be érettük. Azonban ja' brassói nemesebb 
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gyümöles a' város'roppant határain elszórt méhes 
(egyszersmind gyümölcsös) kertekben terem. A* 
vidék falvai'mind gyümölcsös kertekkel kerítvék. 

8. B e s z t e r c z e vidéke 'nem áll hátrább a' 
gyümölcstermesztésbe a' több szász székeknél a' 
gyümölcsfajoknak sem mennyi-sem minőségére 
nézve. A' városi tanács 6 év előtt azt határoz
ta, hogy minden falunak oltoványiskolája le
gyen, hol a' falu gyermekei jókor tanulják meg a' 
nemes gyümölcsöket ismerni, 's oltás utján sza-
porítni. A' vidéki iskolák közt ezen tekintetben 
legvirágzóbb 's gazdagabb iskolája van B e s s e -
n y ő n e k . Bár a'magyar falusi iskolák mellett 
is volna egy-egy gyümölcs iskola, onnan legalább 
a' t. pap és mester urak is beültethetnék a' pa-
rochiák' puszta kertjeit. — 

U j j e g y h á z , K. S i n k és K ő h a l o m szé
kek gyümölcstermesztéséről nem különös figyel
met érdemlők az adatok. — 

2. Magyar föld. 
A' magyar megyéket illető gyümülcstenyész-

tésrőli adatok ha kielégítők is részletekben, de 
átalánosan véve igen szomorítók. A' szorgalom 
ezen ágát ha némileg mívelve látjuk is tehetősöbb 
birtokosok által, de bizony a' szegény földnépe 
ritkán lát 's még ritkábban eszik gyümölcsöt. Ve
gyük rendre a' megyéket. 

1. H u n y a d és Z a r á n d v á r m e g y é k . 
Rendszeres gyümölcstenyésztésnek semmi nyoma 
ezen megyékben, némely nemesebb fajú gyümöl
csöket, 's oltóágakat csak ugyan lehet találni Al-

>gyégyon a' b. Bornemiszsza, és B e r e k s z ó -
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b a n Bália urak' kertéiben. Az algyógyi járásban 
M á d a nevű helység sok és jó gyümölcsöt terem, 
's lakossai mondhatni azzal keresik élelmüket. 
I t t terem a' híres mádi alma és cseresznye. Za-
rándban is van egynehány szép gyümölcsös, hol 
főleg a' m o k r a c s e r e s z n y e nevezetes — Az 
úgy nevezett erddháton, főkint R e n g e t é n , 
N. A l m á s o n , B r á n y i c s k á n sok szilva te
rem, nevezetes tárgya a' kereskedésnek. — So
kan 10—20 ezer vékát beszednek pálinkának. A' 
parasztok is fázik a' szilvapálinkát, melly ki
vált őszszel sok verekedést 's halált is okoz. 

2. A l s ó f e h é r megyében a' nemesebb gyü
mölcstermesztésnek közép pontja N. E n y e d vá
rosa. Dr. Váradi és Milotai urak a' legritkább 's 
nemesebb gyümölcsfajokat nagy mennyiségbe ter
mesztik — jeles oltoványiskolát bírnak, 's az 
úgy nevezett veresszálán kezdve minden gyümölcs 
fajnak tudják nemesített példányait mutatni. F e 
j é r v á r t a 'püspöki ker t , 's kincstári tanácsos 
M. Czirjék Dénes úr' kert je, jeles fajú gyümöl
csüket termesztenek. így Gá 1 d , Sz. I m r e , M. 
I g e n , C z e l n a sem szűkölködnek gyümölcs 
dolgába. De legnevezetesebb ezen megyében az 
úgy nevezett g y ó g y i a l m a , melly verescsikos, 
hosszukó, igen leves, és F e l g y ó g y o n , alsó 
G á l d o n , D i ó d o n , C s á k á n , M i n d s z e n -
t eu, 's több más helyeken roppant mennyiségbe 
terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enye-
det , Fejérvárt, Tordát, Kolozsvárt holnapokig 
elgyózi tartani, sót Fejérvárt hajókra rakva hord
ják Hunyad megyébe, 's a'Bánátba. A' hegyalján 
sok nemes gyümölcsöt termesztenek a' Teleki gró
fok' kertjei i s ; a' maros'mellékén C s o m b o r d - , 

fh \ 



GYÜMÖLCSTENYÉSZTÉSaŐl.. 6 3 

's a' hegyek küzt S o r o s t é l y - , és A l a m o r . 
B a g ó b a n ritka fajú baraczkok találtatnak. — 

3. F e l s ő F e h é r megyébe F e j é r e g y h á 
zán, Z o l t á n b a n , (gr. Haller János' birtoka) és 
K e r e s d e n , (gr. Bethlen Gábor' birtoka) talá
lunk rendszerezett kerteket jeles bel- és külföldi 
gyümölcsfajokkal. — 

4. K ü k ü l l ő v á r m e g y é b e a' szőlldt ter
mesztő falvak gyümölcsösüket is mutathatnak; de 
az egy B o n y h a i n kivul rendszeres kertet 's fa
iskolát alig találunk valahol. De itt is a' földes 
urak' távol lakása miatt csak mellékgaz(Jaságnak 
nézetik. Egyébiránt a' ki e' megyében több nemes 
fajú gyümölcsöket keresne, azokat nagyobb meny-
nyiségbe csak ugyau Bonyhán találná fel. — 

5. T o r d a v á r m e g y é b e n A b a f á j á n , b. 
Bornemiszsza József és Pál, S á r p a t a k o n , gr. 
Teleki Lajos uraknál, keressétek a' nemes fajú 
gyümölcsöt. Gr. Telekinél főleg sok alma és kü
lönféle terem; 15 év előtt több mint 80 fajt lehe
tett S á r p a t a k o n találni. Szász Régenben Sol
tész urnái 110 féle legritkább 's nemesebb alma, 
's körte kész oltoványokat találhatsz, ki mindenik 
fajból tud, 's jutányos árron több példányokkal 
szolgálni. Gr. Kemény József közelebbről épen 
Parisból hozatott 4—6 éves oltoványokat, mely-
lyeknek némelyike gerendi csinos kertében már 
termésbe is indult. A' nemes gróf örömest fog ol
tóágakkal szolgálni a' gyümölcstenyésztés' bará
tinak. A' tordai gyümölcstenyésztés csekélyebb ér
dekű; de van a' tordai szőllőkben két neme az almá
nak, az e p e r a lma, és f r a n c z i a m u s k o t á l y 
(Tordán narancsalma), meiiy ek ott nagy mennyi
ségben tenyésznek. B á n y a b ü k k e n i s sok alma 
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teretfi, de hanyagul míveltetvén fanyar ízt vál
tottak a' nemesebb fajták is. Nevezetes még a' 
h a v a s i a l m a , mellyet pünkösd körűi az olá
hok zsákokba rakva árulnak, 's még cseresznye
éréskor sem rothad meg. Azon alma zöldes, leves, 
ámbár fanyar í zü , de jtnegnemesítve a' sokáig ál
ló gyümölcsök' számát szaporíthatnak vele. I d e 
c s e n országos hírű cseresznye terem. — 

6. Az erdélyi rendszeres gyümölcskertek kö
zöt t , mint a' többek' koronája legelső helyen áll 
véleményünk szerint a' Kolzs megyében kebelezett 
n a g y c z é g i k e r t , mellyet n. b. Bánffy Pál 
Kraszna megyei főispán, tudományos ismerettel, 
nagy gonddal és költséggel a' mezőség' szivében 
nevelt föl. Itt minden nemű gyümölcsfajok a' 
lehető legnagyobb mennyiségbe találtatnak. Alma 
száznál többre menő; körte sok; cseresznye több 
mint 80 féléjü sat, 's mind ezek egyről egyig ne-
mesítvék. Ká r , hogy kevesen esmérik ezen rit
ka becsű kertet , 's hogy kellő díszben tartására 
kevesebb gond fordíttatik mint kellene. C z é g 
a' mezőség' közepén fekszik — a' szomszéd falvak 
körűi puszta kietlenség —• és C z é g ' környéke 
paradicsom. — É l ő bizonyság azon kenyeség szül" 
te előitélet ellen, hogy a' mezőség nem termi az 
élőfát. Czégtől nem messze F r á t a hasonlókig sok 
fát, 's köztük gyümölcsfát is termeszt. A' gr. Nemes
féle 's kocsi kertek ajánlhatók megtekintés végett. 
Fenn a' megye keleti részén P o s Z m o s , hajdan 
híres kertjével,'s T e k e népes szász falu, sok 
gyümölcsei kedveskedhetnek.—Kolozsvárit rend
szeres gyümölcstenyésztést tíznek B o d o r P á l , 
és S c h ü c z urak, kiknél sokféle hires fajú kész 
csemetéket százanként 's jutányos árron kaphatni. 
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A'n . C s e h János és D o b a i urak' kertjei is sok 
féle nemes oltóágakkal szolgálhatnak. 

7. D o b o k a v á r m e g y é b e n Á r o k a l j a 
érdemel említést, hol főleg sok p o j n y i k alma 
terem. B o n c z h i d a é s D r á g falvakban is sok 
szép fát találhatni. — 

8. B. S z o l n o k ' egy része merőbe gyümölcs
telen , 's legfőlebb szilvát terem. — Sok jeles bir
tokosai a' gytimölcstenyésztésre alkalmas földén 
csak kevés gyümölcsöt termesztenek. Rendsze
res pomologiáról keveset tudnak. Különben min
den előretekintő mivelés nélkül sok alma terem 
S a j ó u d v a r h e l y e n , B r é t é n , C s é p á n b a , 
N. f a l u b a , D é c s é b e ; az utóbbi cseresznyé
jéről is hires. 

9—10. K ö z é p S z o l n o k é s K r a s z n a 
megyékben mindenféle gyümölcs bővön terem. Z i-
l a h o n és V é r v ő l g y ö n híres cseresznye ; Zila-
hon ritka nagyságú leves baraczkok, 's a' híres de 
rósz s ó v á r i a l m a is nagy mennyiségben terem
nek. Rendszeres gyümölcsiskolák nincsenek. H i r i 
zilahi tanár ár kezdett több évek előtt oltovány-
iskolát; már gyermekek oltanak benne, kik meg
nőtt csemetéiket haza viszik 's kiültetik. — Ré
gebben a' krasznai és szilágycsehi kertek híre
sek voltak; de most nem azok. Legnevezete
sebb Szilágyban a' gyümölcse rmesztésre , mint 
sok egyebekre nézve i s , Z s i b ó ; nemes alma
körtefákkal az egész uradalom bé van ültetve. 
Termő és termésre készülő szilvacsemete közel 
száz ezer van jelenleg határain. — 

11. F o g a r á s ' vidékén rendszeres oltovány-
iskolája van fogarasi gyógyszeráros S t e r c z i n g 
úrnak, ki oltoványaivul oláhországba kereskedik, 

Mentor. 5 
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's évenkint sok szép pénzt vészen hé érettük. 
Szép gyümölcsösök vannak S z o m b a t f a 1 v á n 
és K u c s u l á t á n is. Fogaras földén a' m u n t i -
n e s k ó (havasi) almát különösen kedvellik, 's 
bővön termesztik is. 

3. Székely ftfld. 
1. A' székely földön M a r o s s z é k terem leg

több gyümölcsöt. A'marosszéki p a r i s a l m á 
n a k országos hire 's becse van , pedig sok helyt 
a' mezőn, és pedig alkalmas bövségbe tenyésztik. 
Jó gyümölcs az úgy nevezett m o s o l y g ó a l m a 
is, szép külsőjü 's nagyon leves. — A ' Sz. b e n e-
d e k i , k o r o n k a i kertek is sok gyümölcsöt ad
nak. A' marosszéki cseresznyék közt igen jó a' 
h ó j a g o s c s e r e s z n y e , melly főleg a'nyárád 
mentén bővön terem. M a r o s v á s á r h e l y en rend
szeresített gyümölcsösöket 's gyümölcsiskolákat 
találunk gyógyszeráros B r a n d e k k e r Simon 
és tanácsos H a j n a l József uraknál,kiknél 3—4 
éves nemes csemeték mindig nagy bővségben és 
igen csekély áron találtatnak. — 

2. U d v a r h e l y s z é k e n terjedelmesebb gyü-
inölcstenyésztést űz a' Pálffy család K ü s m ó 
d o n , B a k ó József tb. S i k l ó d o n , és tb. I m 
r e h György K e d é b e . — 

2. H á r o m s z é k e n nevezetes a' b. P u r -
c z e 11 által alapított plántaiskola K é z d i v á s á r -
h e l y e n . A' székelyeknek ezen elfelejthetetlen 
emlékezetű ezredessök nagy költséggel hozatta 
külföldről a' nemes gyümölcsmagvakat, 's a' kész 
csemetéket Háromszék fiainak kiültetés végett ki
osztogatta. A' háromszéki nemesb gyümölcsfát 
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jok ezen iskolából erednek. — Magános birtoko
sok csak kicsibe űzik a' gyümölcsszaporítás szép 
munkáját. — 

4. C s í k n a k nincsenek említést érdemlő 
kertjei; A r a n y o s s z é k ' némely falvai pedig, 
mint H a r a s z t o s , B á g y o n , K ö v e n d a'gaz
daság' ezen ágát haszonnal mivelik. •— 

Részint saját tapasztalatok, részint Kolozs-
vártt jelen volt megyei követ urak utasítása után 
közöltük ezen adatokat. — Meglehet, 's hiszszük 
i s , hogy sok kifelejtetett, minek az adatok' so
rába meg kell vala jelenni.—A'történhetett hijá-
nyok felvilágosítását minden rendű olvasóktól 
tisztelettel kéri és el is várja a' Szerkesztőség. 
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l>r. Gecse Dániel. 
Körüljárt* jóltóvód mindenelíkel. 

Szent í'ra's. 

Sokszor hallottam nemzeti kicsinységünk mér
legéül fölhozatni: „minket nem ismer a' külföld." 
Sokszor hallottam nemzeti bűnül fölrovatni, hogy 
„mi enmagunkat sem ismerjük." Mindkettő, 
fájdalom! igaz, 's egyik természetes eredménye 
a' másiknak. A' külföld keveset tud rólunk, 's 
nem saját vétkünk-e ez? Mit tudunk mi enma-
gunkről, mit főleg azon jelesekről, kik életüket 
a' haza 's polgártársaik' boldogítására szentelték? 
A' nemzetet, melly saját véréből származott jele
seit nem kívánja ismerni, kicsoda kívánná ismer
n i , kicsoda becsülni? Az ember csak úgy érdem
li meg a' mások' becsülését, ha elébb enmagát be
csüli. Kicsin ez a' mi országunk, 's e' felett sze
gény és tudatlaan. Csak kevés azok' száma* 
kik magokat a' tudomány, mesterség, közszor
galom valamellyik ágába végy egyes erényekbe 
kitüntetik, 's a' legjobb akarat mellett is kitüntet
hetik. De ha bepillantunk történeteinkbe, min-
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den kor tud számolni lelkes férfiakról, kik dí
sze, büszkesége, 's példányai lehetének az utó
kornak. És e' néhány jelesbek emlékét is a' fele
dés jéghideg fátyola takarja,'s a századik sem tud
ná talán megmondani, vallásos közintézeteink•, 
nagyobb iskoláink, minő körülménynek, mellyik 
emberbarát lelkes felbuzdulásának köszönik szár-
mazatukat, 's később virágzásukat? Ki tudna mu
tatni emléket, mellyet a' nemzeti hála emelt vol
na a' becsületes érdemnek , hogy a' megraga
dó példa látására tettre hevüljön a' nemes érzésű 
apák' késő fia, 's mint a' görög ifjat a' derék ha
zafi oszlopai, ne engedjék párnáján nyugtot talál
ni , mig azokat erényben 's hazafiságban utói 
nem érte. — 

Barátim! kevés jelest mutathatunk ki nem
zetünk soraiból, és e' keveset se tiszteljük úgy 
mint kellene. E' szégyenfoltot töröljük ki nem
zeti életünk lapjaiból. Az erény' követésére leg
inkább példák buzdítnak. A' szép példa, mint a' 
hangoson verő óraharang, örökös ösztöne a' 
könnyen mulasztó akaratnak. Becsülöm az enye-
di főiskolánál különösen azt, hogy halhatatlan 
alapítójának évenként innepet szentel, 's éven
ként fris lángra gyúl fiatalsága szivében a' nemes 
hálának, 's méltányló tiszteletnek égi érzete. Be
csülöm szász atyánkfiánál sok egyéb közt főleg 
azt, hogy ők a'vallásos tiszteletnek egy nemével 
hódolnak érdemkoszorús társaiknak, 's templo
maikban kövek, 's érdekes feliratok által tartyák 
fenn jeleseik' emlékét. Barátim! senki se mond
hassa többé, hogy a' magyar jóltévőihez háládat
lan ! Emeljük fül a' feledés nehéz vasajtaját jele
sebb polgártársaink emlékéről! mutassuk félőket 
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rendre a' hazának; emeljük föl, mint messzire vi
lágító szövétneket dicső példáikat, 's mi köves
sük erényeiket! 

Azon jeles férjfiak k ö z t , k ik a' köze
lebbi időben polgártársaik hálájára méltó oszlo
pot emeltek magoknak e' nemzet kebelében, alig 
Van egy, ki annyi joggal megérdemelje, !hogy ne
ve 's nemes erényei köztudományra adassanak, 
mint dr . G e c s e D á n i e l . Szinte 20 évek ólom 
sujja nehezül sirja felett, neve ismeretlen hang 
tulajdon honában, mellynek mindenét adta, 's ha 
egy nemes keblű emberbarát, —szív és elvroko
na — föl nem jegyzi érdcmteljes élete fényképeit, 
úgy járnánk, mint a' hajdankor szobraival — lát
nók , bámulnok a'dicső művet ' 's a' századokra, 
ható f e l e b a r á t i i n t é z e t e t a' nélkül, hogy ott 
a' művészt , itt a' szép lelkű alapítót megnevezni 
tudnók. Gecse Dániel egy drága gyümölcsfákkal 
beplántált kertet, munkás élete egész keresmény-
nyét , ajándékozott közhaszonra. A' fák igaz, 
aprók de épek, azonba ha a' gyumölchozásra al
kalmas esztendőket elérik — nem lesz párja ezen 
kertnek , gazdagságra , szépségre , 's áldáster
mésre az egész hazában. — Gecse Dániel fényes 
bizonyságát adá, hogy csekély tehettség jó indu
lattal, kicsin erő szilárd akarattal, áldozati kész
ség kitüréssel párosítva csudákat mivelhetnek, ő 
bizonyságát adá a' halhatatlan költő azon nagy
szerű szavainak „akarat a' földi ember istene." 
Meg ne botránkozzatok barátim! más szókkal ama 
mondat értelme ez: erős akarat legyőzi «' legne
hezebb akadályt is. Egy szóval: Gecse Dánielbe 
Erdély olly szép lelkű emberbarátot b i r t , kit ha 
közelebbről megismertek, hogy őt szeretni, péi-
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dájára hiudulni, 's őt hazátok büszkeségének fog
játok nevezni, épen nem kételkedem. — 

Gecse Dániel egy roppant kiterjedésű népes 
erdélyi családból- a'jól talált nevezetű „szegényle
gény" családból vette származását 1768ban. 'S 
van a' szegénylegények' családjának is egy mellék 
ága mellyhez a' szerencse még mostohább ; melly-
nek fiairól mondják „hátán há%a, kebelébe kenye
re." Gecse e' családba tartozott. Néki a' sze
rencse ép testen, 's nemes lelki hajlamokon kí
vül egyebet semmit, a' társaság még vezető' nevet 
sem adott, 's ha a' vallás szelíd lelke nem árad rá 
malasztival —- sok ideig, ezen nevezeten kiviíl 
„ember" nem tudnók őt máskép nevezni. Háza az 
anyai kebel volt, vagyona csak a' szülői irgalom, 
levegő, világosság, nap-melege, mit a' természet az 
ég madaraitól sem tagad meg. És lássátok bará
tim ! — 'se ' látomány emelje föl csüggedező erőtö
ket — a' szegény 's apátlan fiúból a' csak másod 
ranga szegénylegényből vas szorgalom, 's nevelés 
embert teremtettek, 's kitől a' szerencse, minden vi
lági vagyont megtagadott, önereje által saját állást 
vívott k i magának's utóbb mások' boldogítója lön. 

Kezdette 's végezte tanulását a' m. vásárhelyi 
ref. főiskolában. Egyedüli gyámola szegény any-
nya vol t , ki éjjeli nappali varrásából, 's egyéb 
kézi munkából szerezte ki kedveltjének kenyerét, 
's ruházatát, —r De az anyai fáradalom már akkor 
megtermetté gyümölcseit; mert az ifjú G e c s e 
mint derék, most is életben levő (isten soká él
tesse még) barátja rajzaiból olvassuk, „alsó isko
láiban mint gyermek, a' felsőbbekbe mint ifjú 
minden tanuló társai felett kitűnt; eleven képze-
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lődés, künnyü felfogás, tartós emiékeze t, helyes 
ítélet olly mértékben voltak benne, hogy muzsi
kára 's más ártatlan mulatkozásokra is feles időt 
fordítva, társai közt mindig elsőnek Ítéltetett, 's 
ismertetett." 

Végezvén iskolai pályáját az orvosi hivatalt Pes
ten és Bécsbe tanulta. Tapasztalatok szerzése vé
gett külföldön utazott , gyermekkori barátjától, 
a' szegénységtől mindenütt kisérve 's csak ne
mes szivü emberbarátok kegyességének, 's min
denek felett jóra törekedő lelke kitűnő erejé
nek küszünheté, hogy ész- és szívképző pályáját 
csüggedés nélkül futhatá meg. — 

1790ben ismeretekkel gazdagon tért vissza 
hónába, hozván magával a'tudomány által neme
sen kiképzett szívet, mellyben már akkor feje
delem iránti hűség, lángoló hazaszeretet, 's for
ró részvét minden i ránt , mi emberi, mélyen gyö
kereztek. De csak rövid ideig mulatott, 's or
vosi tapasztalásainak bővítése, 's ujabb 's több 
oldalú ismeretek szerzése végett ismét elhagyta 
hónát hogy majd azon szép feladatnak „ m i n é l 
t ö b b e k n e k h a s z n á l h a t n i " annál czél-
szerübben megfelelhessen. 

1800ban, Olaszországban találjuk öt. Folyt a* 
franczia háború, és a' hol ezen világot megrázó 
fergeteg elvonult, ezerenként feküttek a' halottak 
sírban és föld felett, 's telvék voltak korházak, 
's magánylakok a' vad és vérengező játék meg
csonkított, vagy halálra sebzett áldozatival. Sok 
korházakat egy neme a'ragadványnak lepett meg, 
melly fölemésztette az életet, mit a' fegyver meg
kímélt. És itt ezen ragadvány közepette találjuk fia
tal orvosunkat éjnapon át, fáradozni, mint egy me
leg emberbarátot, ki másokon segítni kívánván 
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saját életét is kész föláldozni emberszeretetének. 
Kicsinben múlt , hogy a' ragadvány őt is sírba 
nem temeté. — 

Győzött a' terhes próba felett fiatalságának 
ereje. Visszatért hónába, 's állandó lakául m. 
Vásárhelyt, szülővárosát, gyermek- 's fiatalkorá
nak szeretett tanyáját választá. Azt hiszitek, 
hogy Gecse 10 sok megtagadással átélt évek után 
hónába térve, nyugalom, vagy kényelem után 
sóvárgott 1 Épen nem; tettre vágyó lelke a' min
dennapi kötelesség köréből mmindegyre kiragad
ta őt. 'S ő a' terhesebb hivatás' fölszólításának 
engedve, több éveken át látjuk őt a' legkényesebb 
környületek közt fáradozni o t t , hol „ember kell 
a gátra" ott, hol a' kötelesség teljesítése közben 
az élet is is könnyen áldozatul eshetik. 1807ben 
a' hunyad megyében dühösködő ragadvány alkal
mával , a' helybeli orvosok is elragadtatván álta
la Gecse állott a' veszélyes nyavalya ellenébe, 's 
a' megyének rendkívüli szolgálatokat tett. 1809b. 
a' fölkelt nemes sereg kórházait ápolta. 1813ba 
az országot fenyegető dögmirígy (pestis) gyógyí
tását , 1714. íogaras-vidéki szélek egésségi álla
potját vette gondja alá, a' szomszéd országban ural
kodó dögmirígynek honunkba harapozása ellen a' 
legczélszeriibb ovó intézvényeket tevén. 

Ezen idő óta haláláig, melly 1824ben fájda
lom ! igen korán sírba szállítá a' nemes lelkű env 
berbarátot, városának, mellynek rendes főorvosa 
vo l t , 's polgári körének jovára fordítá mindenf 
munkásságát. Szétjárt ő, jóit évén mindenekkel. 
Hivatalától üres óráit a' tudományoknak, bará
tinak 's a' nemesebb társalgásnak szentelte. Ki 
ismerte, tisztelte 's szerété ő t , 's még ellenségei 
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sem tagadhaták meg tóié a' becsülést, inelly a' 
valódi érdemet, mint a' nap hajnalt, mindég ki
sérni szokta. — 

Gecse' erényei 's szép tulajdonai közül né-
^mellyeket — mig a' legfőbbet említeném — nem 
hallgathatok el. — 

1. „Jópap holtig tanul" szokták mondani. 
Gyökeres igazság ez , de még inkább réáillik aa 
orvosra, k i az emeri szenvedések könnyítésére 
levén hivatva, az életet a' halál' vas törvénnyé 
ellen veszi oltalmába. Gecse holtig tanult , 's az 
orvosi tudomány mellett egyéb tndományokban is 
széles ismeretekkel 's alapos jártasággal birt. Min
dig egy nyomon járt d az idővel, sőt nem hi
bázunk, ha azt mondjuk, hogy ő sokban meg
előzte korát. — Barátim! akár gazdaságban, akár 
tudományban, akár erkölcsben igazság az , hogy 
„helytállás maradás." Ki azt hiszi, hogy neki 
elege van 's több.é nem munkálkodik (mert el
fogy , miből csak vesznek, de soha nem tesznek 
jhozzá), az munkássága megakadása pillanatától 
kezdve vissza felé esik. Nézzetek szét magatok 
körül : O k o s d i kilépvén 20 év előtt az iskolá
ból , azt hi t te , annyit tud , hogy bár felét elfe
lejtse, mégis több marad, mint a' mennyire szük
sége van. Soha sem tanult többé , 's most azt 
sem tudja, mire legnagyobb szüksége van. 

2. G e c s e a z i f j ú s á g ' b a r á t j a v o l t , 's 
én ebben új jelét látom nemes szivének. Sok
szor láttam én őt a' helybeli iskolák' közönsé
ges próbatételein, 's ha bámultam szélesen elá
gazó ismereteit, gyönyörködtem azon nemes rész
vétben, melly az ifjúság' haladása felett szivelel-
ke teljességébői kisugárzott. Öröm-villogó sze-
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meiből helybehagyás nevetett, *s azon tnéltány-
iat , melly a' szorgalomnak, 's kitünésre törekvés
nek egyik leghatalmasabb ösztöne. — Barátim! 
azt mondják; „ki gyermeket 's fiatalságot szere
ti, becsületes ember." Hogyan is ne ? Hisz ki a' 
gyermeket szereti, annak javát 's boldogságát szi
vén hordja, '$ elősegíti, az hazája' 's nemzete' 
jövendőjét szereti. És megfordítva , ki a' fiatal
ságot gyűlöli, üldözi, kerüli , az sem jó ember, 
sem jó hazafi nem lehet. —• 

3. Gecse a' s z e g é n y e k e t i n g y e n g y ó 
g y í t o t t a . Egy meleg Jelkü hazánkfia által ala
pí tot t , 's gyámolt m. vásárhelyi kórház' betegeit 
jutalom' várása vagy reménye nélkül látogatta 
naponként. Nem utasította ő el a' szegényt, k i 
nem fizethetett, sem hideg érzéketlen arczal, 
sem szóval, sem fontosabb dolgai emlegetésével, 
sem gorombasággal. — Barátim! „méltó a' munkás 
a' maga jutalmára;'' az orvosnak, mint a' köz
nevelőnek vagy ügyésznek stb. tudománya ke
nyere is egyszersmind. Ha tehát szolgálatját ju
talomért cseréli b e , 's a' tehetőssel megfizetteti, 
maga iránti kötelességét teljesíti, mert külső 
jóllétünk szükséges feltétele sok nemes köteles-
ségek' teljesítésének. De ki minden tetteiben a' 
hasznot tévén fő czélúl, esak annak szolgálna, 
kitől jutalmat remélne, száműzné szivéből a'sze
retet' erényét nyájas kíséretével együtt. Az em-
béri erények gyüngykoszorújában azok a' legne
mesebbek, melly ékből a' jó iránti szeretet 's 
meggyőződés, tisztán az önzés' hamvától, égi 
szépségében 's tisztaságában tündöklik ki. Ily-
lyen volt Gecse Dániel' emberszeretete, — 
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4. G e c s e e l ő r e l á t ó 's t a k a r é k o s j ó 
gazda is volt. Szorgalom és tisztességes keres
kedés által csinos vagyonkát gyűjte össze; maga 
,'s szeretve tisztelt édes annya függetlenlétét ez 
jpdtal mind kettőjük egész életére biztosítá. Va
gyoni szerencsés helyzetének köszönheté azt is, 
hogy másokkal jóltehetett , 's nagyszerű intéze
tét , mellyel nevét halhatatlanná tette, alapíthatá. 
Barátim! a' jó szív legszebb kincse embernek — 
de ennyi még nem elég — 's magában még sem
mit sem hoz a' konyhára. A' jó szív még nem 
boldogít. S z i v é s i legjobb szívű ember az egész 
faluban, de szegény, mert gazdasága tönkre ju
tott henyesége miatt; vigasztalás nélkül megyei 
tőle a' szegény, mert nincs mit adjon neki , 's 
maga is alig alig tud magán segíteni. M é h e s i 
is jámbor ós istenfélő', de jó gazda ám, van mit 
aprítson a' tálba, 's a' maradékot mindig a' szű
kölködőnek juttathatja. Számítva adja ki fillé
ré t , de o t t , hol segedelemre van szükség, bát
ran számíthatsz réá. Barátim! dió-héjba szorítva 
két képet mutaték: egyik Gecsénk' hű kép mása. 
Ezernyi ezer példányban áll előttetek a' másik. 
Yálaszszatok! 

Okos gazdálkodásának köszönheté végre Ge
cse , hogy azokról, kiket életében kiválólag sze
rete t t , becsült, végrendeletében is megemlékez
hetett. Ezen végrendelet egy áldó sugara a' le-
búcsuzó napnak, utósó kiáradása a' szív' nemes 
érzelmeinek jó anya, barátok, szives ismerősök', 
's mi legfőbb, a' haza' 's a' vallás' fölsegíllésére. 
Ezen végrendeletben a' következő engedményeket 
tévé: két nevezetes adósának 6000 rftokat, nemesi 
's kereskedést üző. adósainak a'tőke egy negyedét, 
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adózóknál levő pénzeinek pedig felét engedte el; 
édes annya' testvéreinek 3000, örökbe nevelt 
inassá nevelésére 500, barátjainak 's azok gyer
mekeinek 1450. a' ni. vásárhelyi egyik templom 
építésére 150, a' végrendelet teljesedésbe vevői-
sek pedig 600 rftokat hagyott. Egész vagyonát 
életbe maradott annya örökölte, azon kikötéssel, 
hogy halála után az általa alapított nagyszerű in
tézet 2000 rf. tőkéjéhez csatoltassék egészen. — 
'S itt tudnotok kell valamit ezen intézetről i s , 
körülményesebben. 

Dr. ©ecse emberszeretet! 
intézete. 

1818ban június 28án Marosvásárhely ritka 
öröminnep szemlélője volt. Az ottani ref. főiskola 
sok hányatások 's viszontagságok után 1718ban 
Marosvásárhelyre telepedvén, ápoló kezekre 's ter
mékeny földre talált ott. — A' vándor, 's üldö
zött árvagyermek szíves-édes anyára talált a' vi
dék' lelkes magyar népében, 's városi polgárok' 
buzgóságában. Egy század folyt le , 's a' szegény 
hontalan gyermeket meghonosodva egy ép, erős, 
izmos intézetté növekedve látjuk, messze szór
va maga körűi a' tudomány' és erkölcs' malasz-
tait. És mikor száz éves volt ezen intézet, 's 
unokáinak is megérte unokáit: a' hálás unokák 
öröminnepet szenteltek jóltévőjük-'s barátjuknak. 
Koszorús zászlók nyúltak ki a' világított ablakok
ból, taraczkok zúgtak, 's hosszú fényes sorokba 
siettek öregek és gyermekek, urak és szolgák 's 
minden rendű nép az istenházába, áldani a' m i n-
d e n e k ' urát, hogy ezen szép iskolát megtartá, 



79 DK. ÖECSE DÁHIEI,. 

hogy 100 éven át ennyire virágoztatá. És mesz-
sze földről eljöttek a' főiskola hálás növendéki 
és a' közelebb lévők mind ott voltak, hogy öröm 
innepet szenteljenek•— ö r ö i n i n n e p é t a 'há lá-
d a t o s á g í i a k . 18l8ban június 28án volt Ma
rosvásárhelynek, 's környékének ezen emléke
zetes szép napja. — 

A' várbeli székes templom fényesebb gyüle
kezetet alig látott valaha. És e' fényes gyülekezet 
ezerekre menő tömött soraiban a* templom kele
ti oldalán elnyúló agg székek egyikében egy ér
dekes arczu férfiút (lásd a czímképet) láttunk gon
dolatokba méjjedve, 's egész isteni tisztelet alatt 
csak nem lélekké olvadva, valami nagy, valami 
szent dologgal foglalatoskodni. Igenis : szent do
log foglalta el őtet: mert ő elméjében nem keve
sebbet forgatott, mint azt: hogy a' szegény, szin
te senkitől sem gyámolított m. vásárhelyi fő
iskola , szegény fanyar sorsán, mikép lehet 
ne javítani? Templom után egyik barátjához 
menvén ezt monda: „Nekem templomozás alatt 
elmémbe ötlött, hogy ha valaki száz év előtt ezen 
főiskolának 100 forintott adott volna, azon ki
kötéssel , hogy kamatja évenként mind e' mái 
napig a' tőkéhez adassék, mennyi volna ma az 
összesített tőke?" És úgy találtatott, hogy a' 
mostani kamatláb szerint, baleseteket föl nem vé
ve, könnyen 35,000 rftokra növekedhetett volna, 
az egy száz forint. E' férfiú barátim! nem más, 
a' mi Gecsénk vala. — 

A' nagyszerű eszme gyökeret vert a' nemes 
SZÍVŰ orvosnál, 's már 1820ban 2000 rftokat tett 
le a' m. vásárhelyi főiskola' pénztárába azon 
nyilvános rendeléssel, hogy ezen öszveg kamatja 
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évenkíut a' tokéhez ragasztatván, minden évvel 
mint uj tőke kezeltessék. Ezen kezelési mód sze
rint 100 év lefolytával a' 2000 fr. könnyen egy 
millió forintra növekedhetvén, csak is azután 
fordíttassék az emberszéreteti intézet alaprajzá
ban megírandó czélokra. — 

1824ben a' két ezer tőke még hat ezerrel sza-
porí tatot t , 's végrendeletében azt is kikötöt te , 
hogy annya halála után egész hátramaradott va
gyona az intézet'javára fordíttassék. És ez is úgy 
történt. — 

Vagy azt mondjátok: „hosszú idő száz esz
tendő, 's k i vetné oda száz év ezer balesetekkel 
járó bizonytalan koczkájára adományát? Csak a' 
holnapra is alig számíhatunk, hát száz évre ho
gyan számítsunk? Ki éri örömét egy illy intéz-
vénynek? Bizony jobb ma egy veréb, mint hol
nap egy túzok , vagy év múlva 12 ökör." 
Barátim! csak vastag önzés adhatná ajkaitokra 
ezen szavakat. Ki plántál szőlőt 's gyümölcsös
kertet , hogy annak borából csak maga igyék, 's 
gyümölcséből csak maga egyék? Egyes ember éle
te rövid, de nemzetek életében egy század sem 
sok idő. Van hazánk, van benne csinos jószá-
gocskánk, termő szántóföldekkel és zsíros rétek
kel , 's mind ez atyáink' hagyománya, fiaik 's 
a' késő unokák számára. Vájjon ha ők úgy gon
dolkoztak volna, mint tán sokan közületek, egye^ 
dül saját hasznokat tekintve, mit köszönjetek ne
kik, alig ha tudnátok. De miért szaporítsak szót 9 
Száraz számokat mutatok bé, ezek minden két
kedést xloszlatnak. Húsz év sem múlt el Gecse? 

halála óta 's az általa alapított emberszereteti 
intézet' pénzalapja hitel felett megnevekedett. 1839 
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végével 's így 17 év alatt 52,3t96 magyar fr. fa
láltatott az intézet tárában hiteles és biztos con-
^ractusok mellett, melly öszveg ha a' lefolyt két 
^vek alatt végrendelet szerint kezeltetett, 1841 vé
gén már körűi belől 58,880 mforintokra emelke
dett. Hogy ha már azon buzgó lelkű hazánkfiai, 
kik a' hazának nem csak jelen, de jövendő bol
dogságát is a' szív tiszta melegével ölelik föl, 
buzgóságokat utódaikra is átplántálják, 's az em
berszereteti intézet pénzalapját csak 50 évig fog
ják az eddigihez hasoló melegséggel kezelni, 
a' végrendeletben kitűzött egy millió forint ké
szen álland,'s a'kicsiny csermely, melly kezdet
ben csak a' szalmaszálat mozgatta, egy roppant 
folyóvízképen terűi el előttetek, mellynek si
ma tűkre felett gőzösük járnak 's partjain in
nen és túl a' mivelődés' ezer áldásai virágoznak. 
Csak ötven év foljon le! 's akkor barátim! Ge-
cse' alapítványa a' kimért mennyiséget, balesetei
ket is közbe gondolván, hogy ne mondjam felül
haladta, de bizonyosan kiütötte. '$ ekkor előál-
lanakV szerencsésebb fiak 's az unokák, 's a' szép 
lelkű nemzetapa örökségén megosztoznak; 's ek
kor fogják kérdeni: „ki volt a derék, a lelkes 
magyar, ki hona javára é szép intézetet alapí-
tá?" '$ bámulni fogják messzeható lelke' erejét, 
's azon önzés nélküli szeretetet, melly áldó su
garait századokra is kiterjeszti. — 

'S kérditek végre: mi czélokra fog ama rop
pant pénzöszveg kamatozni? Közügy - szeretete 
alapítá az emberszereteti intézetet, 's annak u-
tólsó fillére is jótékony czélokra fordíttatik. Volt 
a' széplelkü Gecse' szivének két gyermeke, a' m. vá
sárhelyi ref. iskola, és Marosvásárhely városa. Ezek 
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állanak elé ötven év múlva 's az intézeti tőke ösz-
ves kamatjának épen felét veendik át. A* más 
fele részben pedig atyafiságos osztályt tartanda-
nak a' ref. mélt. egyházi fd tanács, és a' hazai kir. 
fő igazgató tanács, kiknek felügyelete alatt a' ka
matok a' hazai csinosbulás, szorgalom, értelme-
sedés, 's erkölcsi képződés szent czéljaira fognak 
kiadatni. Nincsenek kifelejtve árvák, özvegyek, 
elaggott,vagy elnyomorodott szegények, gyámol 
nélküli betegek, kik főleg Marosvásárhelyen 's kör
nyékébe valláskülönbség nélkül számolhatnak, 
hogy az emberszereteti intézet' minden javaiban 
az intézet' tehetségéig részesíttetni fognak. — 
Szép vonása volt a' Gecse Dániel lelkületének 
az i s , hogy ő minden vallási előítéleteken túl
emelkedve , honfiaiban csak az embert tekinte t te , 
's minekutána szíve gyermekeinek osztályré
szüket kimutatá , meghagyá , hogy a' vérsze
rinti atyafiak is kellő részüket kikapják. Az egész 
nagyszerű, adomány nagyszerű czélok kivitelére 
van szánva, 's ha az adomány dicséri a' lelkes 
férfiút, annak egykori kiosztására tett rendelke
zések a' Gecse' szép lelkének még nagyobb be
csületére válnak. így 's még bővebben meg van
nak ezek irva az emberszereteti intézet rajzában. 

Adjon isten közjó iránti buzgósággal tűit 
szivet azoknak, kik ezen intézetet 50 éveken át 
az eddigihez hasonló buzgósággal kezelendik! 
Adjon isten sok ollyan lelkes fiakat ezen hazá
nak, f milyen volt Gecse Dániel. — 

És mi barátim! emeljünk oszlopot szívünk
ben , jeles hazánkfiának! mi becsüljük meg érdem 
koszorús polgártársaink emlékezetét! 

IVagy F e r c B M . 

Mentor. 6 
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Törvénykezési előismeretek. 
(Falus i szegfény sorsiíaklioz alkalmazva.) 

Jókor felkelétek barátim ! A' hajnalcsillag még 
világol homályosan. Mennyivel szerencséseb
bek vagytok ti némelly nagyvárosiaknál, kiket 
meredek falaik közt a' nap' felkőltéről ha kér
deznénk az esztendőnek melegebb részében, mi
kor nappalunk hosszabb, talán azt sem tudnák 
kijelelni, mellyik tájról költ fel a' nap ; vagy ar
ró l , mint valami rendkívüli csudadologról beszél
nének, minek látására éltükben legfülebb kétszer 
háromszor jobb reggel felköltek, 's barátaik' kí
séretében a' városból kisiettek. Ti tiszta időben 
naponként szemlélitek a' természet' ezen legszebb 
jelenését. Igen barátim! mert mi mezei gazdák va
gyunk ; nekünk jókor a' hajnallal kell többire 
fölkelni; a' mi sorsunk munka; de tudjuk, hogy 
a' munka, mig testi erőnket túl nem feszíti, nem 
nyomorúság, hanem az embernek czéljához al
kalmazott egyik legméltóbb foglalatossága. És 
hidjétek, ámbár szegények vagytok, 's kivált a' 
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mostani sziik esztendőben némellyitek hozzátar
tozóinak talán egy holnapi eledel felől is csak azért 
nem aggódik szerfelett, mert sok dúskálónál job
ban bízik az isteni gondviselésben: de sok gaz
dagnál csendesebb 's egészségesebb álmát alusz
tok ki. Sok nálatoknál tehetősbek álmatla
nul aggodnak, vagy elpazérolt vagyonaikért, egész
ségükért, és más szerencsétlenségeikért; vagy, 
barátim! — és az illyenek, kiket most fogok ne
vezni—nemesen aggódnak a ' t i és mindnyájunk 's 
egész hazánk' jóllétért; ti pedig a' nappali szor
galmas munka után az áldást, mint keresztények, 
teljes bizalommal istentől várván, kemény ágyai" 
tokon és a' föld' gyepén, a' kék ég' csillagokkal 
ragyogó boltozata alatt csendesen nyugosztok, 
jnig a' hajnal munkára serkent. De gyanítom, 
miért gyúlétek ma hozzám illy jókor hajnalban. 
Minap igérém, hogy mentől előbb beszélgetni fo
gok veletek törvénykezéseinkről , pereinkről, 
's azon módról, a' mint emberek igazságot szoktak 
szolgáltatni. Legyen kivánságtok teljesítve. Ds illy 
szép reggelt, millyent e' tiszta hajnal után remé
lek , nem itthon hideg falak közé zárva töltsünk 
e l ; menjünk ki mezőnkre a' szabadba, legelőbb 
ama hegy' tetejére, tudjátok, azon szántómra, 
honnan én annyira szeretek völgyünkre lenézni; 
ott kezdem veletek igazságkiszolgáltatásunkat át-
talánosan ismertetni. — 

Fenn vagyunk a' hegyen barátim! Alatt szép 
völgyünkén még némi gyér homály nyugszik; de 
már hallszik azon tompa hangmoraj , inelly az 
éjjeli mély csend után az embereknek álmaikbúi 
felköitével a' néplakta völgyben kezdődői szokott. 
Nézzetek a' K i s k ü k ü l l ő ' kanyargó árkain az 
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ősz' közelgését hirdető gyér ködöt. A' nap nem 
soká felragyog. Tizenhat falut látunk e pontról, 
mellyek lakókkal tömvék, kik a' múlt éjjet csen
desen , egymástól rettegve alvák által; régóta 
semmi nevezetes bajt, mit ezen falukban gonosz 
ember okozott volna nem hallotunk, nem jött hire 
se tolvajságnak, se gyujtogatásnak, sem öldöklés
nek 's hasonló erőszaknak. A' tizenhat falu egy
mással, 's minden szomszéd falukkal békében él. 
'S azt hinnétek, hogy mindez azért nem történt, 
mert ezen falukban rósz ember, ki más kárát 
óhajtaná, egy sem lakik ? Nem barátim! ezt ti 
sem hiszitek. Nem csak nálunk, hanem a'tfföldün 
mindenütt van rósz ember elég, ki más' kárán 
kivan gazdagulni, sőt némellyiket a rósz indu
lat annyira elragadja, hogy haragból 's bosszú
ból még önnön haszna nélkül is ölne 's rontana, 
ha bizonyos lehetne, hogy tettei épen réá nem 
hoznak azután bajt. — A' nap épen most kezd a' 
szembe levő hegy megül kiemelkedni. Tekintsünk 
nyugotra azon pont felé, hol a' t o r d a i h a s a 
d é k , ezen általatok is ismert kőszikla, távol
ról homályosan látszik! Nézzétek azon kőszikla 
inegűl az ég' boltozatán egy darabig felemelkedő, 
vérpirossal vegyesen kékelő 's barnuló rendetlen 
komor felhőket, mellyek azon tájra nehezülni 
látszanak; de mintha most, midőn a' nap már ra
gyogni kezdett , annak világától futni, 's a' ha
vasokra visszavonulni készülnének. Barátim! azon 
felhőkhez hasonló lenne hazánk, 's hasonló min
den haza, ha igazságkiszolgáltatás nem létezne. 
Titeket veszlek például: mellyik közületek éit mind 
e' mái napig a' nélkül, hogy mind azokból, mi
ket igaz tulajdonának, és illetőségének hitt, egy 



E L Ő I S M E H E T E K . 85 

darabról, vagy pontról sem állította volna más, 
hogy az ótet, nem pedig a' valódi birtoklót illet
né; vagy mellyik közöttetek az, ki soha semmi 
néniü más birtokában lévő dologról nem vélte, 
hogy ahoz neki van igaza? Látjátok, ezen né
hány szóban áll minden törvénykezés kezdete. 
Eleitől fogva az emberekben volt nem csak jóra, 
hanem roszra való hajandóság is; az emberek 
közül sokan azzal, mi igazság szerint övék volt, 
meg nem elégedtek, elkivánták a' másét, 's ha 
módjuk volt, vagy erőszakkal, vagy fortéllyal, 
vagy ki tudná előszámlálni, hány úton módon 
más sajátját magokévá tették; és néha az eszes 
s fortélyos olly köntösbe öltöztette ravaszságát, 
hogy kivált ha az igazságtalanul elvett vagyon 
a' maradékra, ki az első tettet nem látta, réá szál
lott, ez csendes lélekkel hihette azt magáénak. 
Most már kettő állította igazát ugyanazon föld
hez , portékához, vagyonhoz; egyik a' ki birta, 
a' más ki azt hitte, hogy ez igazságtalanul birja. 
Mi szakasztya illy zavarnak végét; Ők-e, kik e-
gyütt veszekednek? Barátim! az ember gyenge; 
értelme sem olly éles mindeniknek, hogy más 
igazát önnön ügyében átlássa: de láttam eszes 
embereket, láttam, kik mások ügyeiben az iga
zat kimondani tántoríthatlanul egyenesek voltak; 
de ha vele lett volna ügyetek, ha tőle a' leggyő-
zdbb okoknál fogva kívántátok volna jószágto-
kat, mindent inkább várhattatok tőle, csak azt 
nem, hogy igazatokat átlássa, és sajátotokat ön
ként visszaadja. Mi lenne illy módon az embe
rekből? erőszakhoz nyúlnának, és az elorozott 
sajátot erővel kívánnák kicsikorni; de nem min
dig erős, a' kinek igaza van, ésa ha erős is lenne, 
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és a' másik nem volna egészen gyenge, harczba ál
lanának akkor a' peres emberek szembe egymás
sal ; ez naponkint megújulna; a' szokás, és rósz 
példa a'jámborobbakat is belevonná. És barátim! 
a' tizenhat falu, mellyet alattunk a' völgyben 
szemlélünk, a' nyugotra látszó vérpiros komor 
fellegekhez hasonló színt öltene, rablók, gyújto
gatok, or- 's nyilvános gyilkosok fészke lenne. 
Hogy ez ne történjék, föl kell az emberek közt 
ragyogni az igazságnak, és a' polgári társaságnak 
illy szomorú jeleneteket czélszerü törvényekkel 
megakadályozni. 

Előbb említem, hogv hajlandóbb az ember 
más' ügyében átlátni 's kimondani az igazat, mint 
a' magáéban. Innen történt, hogy a' legrégibb idők
től fogva az emberek két vagy több személy köz
ti versengést a' dologhoz érdekkel nem biró har
madiknak elitélésére bíztak, és biznak máig is, kit 
b í r ó n a k nevezünk. Ez előtt kell igazzát követel
ni a' fe 1 p e r e s n e k 's vádolni a l p e r e s é t . Az 
emberiség' első korában a' peresek talán önként 
bizták ügyeiket egy egy igazságos, és tekintettel 
biró öregnek elitélésére, mint most is közöttetek 
vannak, kikben másoknál inkább biztak, 's ha 
egymás közt versengéstök van, közbevetik ma
gokat, tanácsot adnak annak elenyésztetésére, és 
sokakat megbékéltetnek. De ezen mód sok aka
dályt szülhetett, magatok átláthatjátok; mert 
nem volt hatalom, melly mindkét versengőt arra 
kénszerítse, hogy ugyanazon személyre biznák 
ügyök' elitélését. A' megkárosított ha akarta vol
na is így a' bajt elenyésztetni., de a' károsító ki
kerülhette az ebben való megegyezést csak azért 
is, hogy az okozott kárért eleget tenni ne kelljen. 
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így megint út nyilt az erőszakra. De hála a gond
viselőnek! messze vagyunk az erőszakosságok 
idejétől, mert polgári társaságban élünk: a mint 
pedig a' polgári társaságok az emberiségben el
kezdődtek, minden országban létrejött az i t é l o 
h a t a l o m ; hogy ha a polgároknak lenne is 
egymáson követelésük, igazságos Ítéletek hozas
sanak, és az Ítéletek végrehajtassanak a nelkul, 
hogy a béke, és jó rend zavarba jöjjön. Itt barátim. 
egy kissé czélunktól eltérve, figyelmeztetni kí
vánlak titeket némelly dolgokra, miknek meg
említését talán rósz nevén nem veenditek. Fon
toljátok meg egyfelől aZt, minő jótétemény mind
nyájunkra nézve, hogy polgári társaságban elünk 
és kormányzó hatalom által igazgattatunk. Ismet-
iem, mit elébb mondék, hogy közöttünk is sok 
rósz ember van, mert a' szegény, még nem mind 
becsületes ember; ha illy sok rósz emberektol 
minket a' törvények és a társaság hatalma nem véd-
ne, ha a roszak mikor ártani akarnak, nem félnének 
ezektől; ha minden elorzás, vagy elfoglalás, es 
más okok miatt szármozott ügyeinket erőszaknak, 
mellymiatta'legártatlanabbak veszthetnének, kel
lene eldönteni: akkor mi lenne egyéb az embe
rek' társasága, mint egy nagy haramiagyüleke
zet, hol minden, ki nem rabolna, nem volna for
télyos és erős, szenvedne, mig végre a roszak 
is egymást irtanák ki az életből. Láthatjátok to
vábbá, hogy midőn tőlünk a' polgári társaság en
gedelmeségét és némelly szolgálatokat vagy adó
zást vár: akkor mi a polgári hatalomtól mekkora 
jót veszünk, tudnillik mag unk, nőink, s gyer
mekeink' életének, vagyonának 's becsületének 
bátorságát, és egész polgári jóllétünket. Fontol-
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játok meg végre, hogy illy jótétemény a' polgári 
társaságban úgy áll fenn legbiztosabban, ha ti min
dég engedelmes polgárok maradtak. Ne hidjetek 
tehát soha azoknak, kik talán azzal ámíta
nának, hogy engedetlenkedjetek; hamis próféták 
dk , kik titeket a' legnagyobb szerencsétlenségbe 
akarnak dönteni, mert tudjátok meg, a' törté
netek egyformán azt bizonyítják, hogy legna
gyobb szerencsétlenségbe merül azon ország, 
hol a ' jó rend és engedelmesség felbomlott. Én 
barátim! ennél nagyobb bűnt nem ismerek. Ha 
lenne is kedvetlenségtök, bízzatok elöljáróitok
ban ; hidjetek, sorsotok lelkeiken fekszik. 

A z i t é l ó h a t a l o m hazánkban is el van 
rendezve. Legfőbb ítélő bíránk felséges királyunk, 
k i mivel mindeneknél hatalmasabb, gazdagabb és 
jobb, azért ítéletében és hatalmában van legfőbb 
bátorságunk minden erőszakoskodók ellen. 0 
az igazságnak legelső védje, és az ártatlanság, 
ha elnyomattatását eleibe viszi , bizonyosan meg-
vigasztaltatik. Mint a' már felkölt napnak ragyo
gása minden ködöt eloszlatott, minden felhőket 
elűzött: úgy semmivé lesz előtte a' fortélyosok' 
's erőszakosok' álnok hatalmaskodása, és az igaz
ság teljes fényében kitűnik. De barátim! a' mi 
felséges uralkodónknak harminczhat millió ember 
sorsáról kell gondoskodni, mert illy számmál la
kunk birodalmában; ezen roppant számnak kül
ső-belső viszonyaival bajlódni, belől az igazságot 
és közjóllétet fenntartani, kivul az idegen nemze
teket eltartoztatni, hogy ellenségeink ne legye
nek, 's ne ártsanak. Lehetetlen, hogy önnön 
maga ítélje meg egész birodalma lakóinak minden 
ügyeit; minél fog fa minden tartománnyaiban, és 
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a' mhazánkban is fel vannak állítva a' t ö r 
v é n y s z é k e k , mellyek az igazságra esküvéssel 
lekötelezett több számú itélőbirákból állanak, és 
a' pereket elitélik. Felséges urunk mellett pedig 
van Bécsben u d v a r i c a n c e l l á r i á j a. Főbb 
itélőszékeink Ítéleteiket királyunknak, mint fő
itéld biránknak, nevében szokták kiadni. 

A' felséges udvar után felsőbb itélő székeink 
a' királyi f ő k o r m á n y s z é k , és a' k i r á l y i 
t á b l a ; alsóbbak pedig a' magyar, és székely 
földön, vármegyénként 's székenként a' de rék- , 
és a l s z é k e k , a'királyi's mezővárosokban a' t a 
n á c s o k . Vármegyéken a' derekszékeket diáko
son g e n e r á l i s s z é k e k n e k és az alszéket 
p a r t i a l i s v a g y f i l i a l i s s z é k n e k 
nevezik. — 

Megemlítném még előttetek az o r s z á g 
g y ű l é s t is, mint felsőbb itélőszéket, és a' p r o-
d u c t i o n a l e f o r u m o t ; de az országgyűlés in
kább a' felségsértési bűuöket szokta elitélni, e' 
bűntől pedig az isten hazánkat régóta megőriz
te , 's mégis őrzi, mig eszünk lesz; a' másik pe
dig a' fiscus' jószágairól szokott Ítélni. Mivel 
tehát ezen két itélőszéken, mint reméllem, soha 
peretek nem lesz, azért rólok többet nem szó
lok; hanem szólok a' f ő k o r m á n y s z é k r ő l és 
k i r á l y i t á b l á r ó l . 

A' k i r á l y i f ő k o r m á n y s z é k fejedel
münk' nevében kormányozza egész hazánkat; fel
ügyel és gondoskodik, hogy köztünk békesség, 
csendesség, igazság és közjóllét legyen; de egy-r 
szermind főbb Ítélőszék, melly előtt egyenesen 
ritka per indul ugyan, de az alsóbb ítélőszéke^ 
ken indult perek, miután nagyobb részint a' ki-
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r á l y i t á b l á n is keresztülmentek, úgy szintén a' 
törvényben megbatározott módon többnyire fel
sőbb vizsgálatra eleibe vitetnek; és ot t , kivéve 
a' nevezetesebb eseteket, mellyekben a' törvény 
a' felhívást a' felséges udvarig megengedi; vég
képen el is szoktak dőlni. A ' k i r á l y i t á b l a 
pedig, a' magyar, és székely, 's némelly esetek
ben a' szász nemzetnek is országos ítélőszéke. Itt 
indíttatnak meg az olly perek, mellyek több tör
vényhatóságokba eső jókat tárgyaznak, követ
kezőleg a' mellyekről esak egy vármegyének vagy 
széknek derékszéke nem Ítélhetne, mert hatalma 
más törvényhatóságban eső jószágra nem terjed
het. Vannak még esetek, mellyekért egyenesen 
a' k i r á l y i t á b l á n k e l l pertinditni . De ezen ki-
vűl a' vármegyék, székek 's városok itélőszékeiről 
sok perek szoktak felvitetni a' királyi tábla elei
be. Vaunak csak ugyan alsó ítélőszékek, mint 
például: F o g a r a s ' v i d é k é n , K á r o l y f e j é r -
v á r t, A b r u d b á n y á n és V i z«t k n á n, honnan a' 
perek nem a' királyi táblára, hanem egyenesen a' 
királyi főkormányszék eleibe vitetnek. Az O l á h 
f a l v i a k pedig tanácsuk elől a' közügyigazgató 
eleibe viszik pereiket. A' d e r é k - é s a l s z é k e k 
tehát, és városokon a' t a n á c s o k azon törvényha
tóságok' kebelében Wgtöbb esetekben első Ítélőszé
kek; sőt a' székelységen igen kevés per van, 
mellyet a' királyi táblán lehetne kezdeni. 

I t t barátim! ismét egy dolgot kell megmagyaráz
nom. Különösnek tetszhetik előttetek, hogy lehet 
per, mellynek olly sok itélőszéken kell keresztül 
menni, mig elvégződik; például, kezdődhetik a' vár-
Megyei d e r é s z é k e n, felmehet a' k i r á l y i t á b 
l á r a , onnan a' királyi f ő k o r m á n y s z é k ' 
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hez , sőt a felséges udvarhoz is . De fontoljátok 
meg: ennek elrendelésével elődeink az igazság
talanságot akarták meggátolni. „Több szem többet 
lát," régi közmondás; és még az is megtörtén
hetet t , hogy egy-egy fortélyos, igazságtalanságot 
Ítéltethetett valamellyik itélőszéken; ezért hatá
rozták törvényeink a perek' nagyobb részéről, 
hogy mielőtt az Ítéletek elégtételbe vétetnének, 
felsőbb biró eleibe vizsgálatra vitethessenek, hogy 
így ha az alsóbb Ítélőszék nem találta el az igaz
ságot, legyen módjok a pereseknek a hibát a 
felsőbb Ítélőszékek előtt helyrehozni. Sőt tör
vényeink a' felhíváson kiviíl a' folyamodást (re-
cursust) is megengedték fejedelmünkhez, melly 
ál tal , ha az ítélőszék a'törvénykezési renddel 
összeütköző valamelly igazságtalanságot követett 
e l , a' megkárosított peres igazát legfőbb igazság 
kiszolgáltatónk, felséges fejedelmünk előtt orvo
solhassa. Itt megjegyzem, hogy a folyamodások
kal , mellyeket a' jelen gyakorlat szerint mind a 
királyi f ő k o r m á n y s z é k h e z , mind a fe 1 sé -
g e s u d v a r h o z szoktunk benyújtani, a peresek 
olly visszaélést űznek, hogy esztendőkig hurczol-
ják a' legtisztább igazat; de reméljük, hogy feje
delmünk' kegyelme és az országgyűlés' belátása 
ezélszerü törvénynyel ezen visszaélésen minéle-
lőbb orvosolni fog. Vannak perek , mellyekben 
gyors igazságkiszolgáltatás kívántatik, azért azon 
itélőszéktől, mellynél indultak, felsőbb biró eleibe 
nem vitethetnek, míg az ítéletnek elég nem téte
tik; vannak, mellyek egyfelhivást megszenvednek; 
vannak, mellyek a' királyi f ő k o r m á n y s z é 
k i ^ , vagy a' f e l s é g e s u d v a r i g 
felvitethetnek. Minő perek nem felvihetők, é§ 
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mellyek milly módon legyenek felvihetők, akkor 
fogom nektek megmondani, mikor némelly pe
reinkről külöuösen fogunk beszélgetni. És en
nyit elég legyen előismeretül itélőszékeinkről 
mondanom, mert néktek csakugyan ritkán van
nak azok előtt pereitek; 's ha egymástól sérelmetek 
történik , azt vagy elbékélítek, vagy a' földes 
urak eleibe viszitek, vagy a' vármegyék, székek 
és városok' tisztei szokták közöttetek a' gyako
ribb 's kisebb esetekben m igazságot kiszolgál
tatni, kik számtalan panaszaitokat határozták el. 
Ti i s , a' mint tapasztaltam, hajlandóbbak vagy
tok a' tisztnek panaszolva, röviden 's költségte-
leniíl ítéltetni el bajaitokat, mintsem sok költ
séggel itélőszékeink előtt perelni. Csakugyan ne 
véljétek, hogyha valaki nektek olly sérelmet 
okozna, mellyet a' megbántatott felperes csak 
per útján ítélőszék előtt orvosolhat, szegénység
tök az igazság' megkeresésétől merőben elrekeszte
ne. Mert nálunk a' földesúrnak egyik kötelessé
ge szolgáló emberének sérelméért perelni, 's ha 
talán a' földesúr nem akarná azt tenni, vagy ha 
a' szegény, kinek a' serelem okoztatott, nemes 
ember, 's földesúr nélkül volna, még akkor is 
van gondoskodva rólatok. Mindenik törvényható
ságban és városban, a' királyi tábla és a' ki
rályi főkormányszék mellett, sőtt Bécsben a' fel
séges udvarnál is van szegények' ügyvéde, ki hi
vatala után állandó fizetést kap, 's kötelessége 
a' szegények' pereit ingyen folytatni. Ezért ha 
a' szegénynek perelni kell, 's nincs módja réá: 
alsóbb széken folytatandó peréért folyamodjék 
kérelmével azon vármegye' vagy szék' tisztségé
hez, vagy város' tanácsához, hol perelni akar; 
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ha perének a' királyi táblán kell lefolyni, a' ki
rályi táblához; akár pedig mindenik esetben a' 
királyi főkormányszékhez, kérelme mellett bizo-
nyíttsa bé szegénységét, 's ha akkor akarja a' 
pert indítani, adja bé azon okleveleit, mellyek-
ből perlekedésének méltó oka kitessék, és meg
nyeri , hogy minden költsége nélkül számára a' 
szegények' ügyvédei megindítják 's végig lefoly
tatják a' pert; valamint ezen úton megnyeri az 
ingyen védelmet az is, kit más perel, és szegény
sége miatt magát menteni módja nem lenne. — 
így a' legszegényebb felperesnek is igazát nem 
erőszakkal, hanem a' törvény' igazságos útján 
van módja kivívni. — 

Ha most ti engem bírátoknak választanátok, 
's egyik közületek a' másikat valamelly erősza
kos tettel előttem bevádolná, a' nélkül, hogy az 
jelen lenne, 's valamit erről tndna, és ha én el
lene csupán a' vádlónak vádja 's bizonyítása után 
Ítéletet tennék, 's ezt a' megitélten végre is haj
tanám , a' nélkül hogy őt meghallgattam volna, 
meglehet, hogy néha az igazságot eltalálnám, de 
legtöbb esetben az történnék, hogy a' vádló a' leg-
igazságtalanabbat állította, azt hamis levelekkel, 
vagy barátim! — mert az ember, ha akar, sok 
roszra alkalmas — hamis tanukkal bizonyította. 
Ha a' bévádlott előre tudhatta volna, hogy őt bí
rája előtt vádolni fogják, 's mentségét én meg
hallgattam volna, ártatlanságát bébizonyíthatá; de 
én azt nem tevén, őt perbe hivás és meghallgatás 
nélkül ártalanul bűnösnek Ítélve, igazságtalanságot 
követtem el. Már lássátok barátim! a' mi velem-
ha bírátok lennék, e' szerint történhetne mindenik 
ítélőszék vagy tisztel megtörténne, ha megh i -
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v á s és m e g h a l l g a t á s nélkül Ítélne. Ezért 
rendelték törvényeink, hogy mielőtt a' per megj 

indulna, annak, kit perelni akarunk, értésére 
adassék perlekedő szándékunk; melly után ha a* 
perre megjelent 's magát menteni akarja, meg--
hallgattassék; sőt törvényeink szerint némelly 
esetekben a' meghívás előtt még meg is kell elő
re i n t e n i alperesünket, 's csak azután hivathat
juk perbe. Ha valakit a ' k i r á l ) r i t á b l a eleibe 
szólítunk perre, ez k i h í v á s n a k (evocationak) 
neveztetik; ha pedig alsószékre, i d é z é s n e k , 
(citationak)^ Vannak némelly a' törvény szerint 
rendelt rövid folyamu perek , mellyekben a' per-
Be hivást b i z o n y í t á s n a k (certificationak)hív
ják ; és midőn veletek némelly pereinkről egyen
ként beszélhetek, mindig meg fogom említeni, mi
ként történik a' meghivás. Törvényhatósági tisz
teinkről se gondoljátok, hogy akárkit meghallga-
tatlanul itésnének; mindig magok eleibe hivatják 
a' bévádlottat, beveszik mentségeit, megnézik 
mind két fél bizonyításait, kihallgatják, 's ha 
szükség, szembesítik tanúikat, és csak ezután 
fogják kimondani a' megítélt igazságot! De mi
dőn a'törvény az alperest mindig előre meghivat
ni rendeli, egyszersmind kemény büntetést szab 
arra, ki a' törvényszékeket megvetné, és a' per-
beszólításra meg nem jelenne; mert azt határoz
za, hogy az egész felperesi kereset azonnal réá 
ítéltessék; 's vannak olly természetű legrövidebb 
perek, mellyekben ezen ítéletet nem is orvosol
hatja az alperes birtokon belől, hanem rajtavég-
rehajtatik. — 

Előbb említem, hogy a' törvényben e] van ha
tározva , mellyik per mellyik ítélőszék előtt in-
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duljon. Már most történhetik, barátim! hogy a' 
kinek, például, a' királyi táblán kellene perelni, 
az nem a' törvény által kiszabott, hanem más 
Ítélőszék eleibe hivatja meg hibából alperesét; 
lehet azon eset i s , mellyben nem ollyan ember 
indítja meg a'keresetet, kinek a' maga szemé
lyénél fogva a' keresett jószághoz vérsége, joga, 
illetősége lenne; sót az is történhetik, hogy nem 
tartja meg a' perfolyamnak törvényben kiszabott 
rendét, például: hol a' törvény előreintést ren
del , nem inteti meg alperesét, vagy hibáson hi
vatja meg, vagy ha ezeket meg is teszi, a' zá
logba adott jószágot úgy perli vissza, mintha erő
szakkal foglalták volna el , stb. Illy esetekben 
szabadságot adtak a' törvények az alperesnek, 
hogy ezen külső hibák ellen magát védje; csak 
igen ritka és gyors orvoslást kivánó esetekben 
rendelték, hogy ezen kérdések magával az egész 
dologgal, vagyis az ügyt érdemével együtt vétes
senek a' peresek közt vitatkozás és birói Ítélet 
alá. Nem lenne igazság, hogy olly ítélőszék 
előtt, hova a' per nem tartozik , egy semmi 
vérséggel 's más illetőséggel nem bíró felperes' 
kívánságára hibás perlekedés' nyomán valaki szá
zados birtokának belső állása, az ő kezébe mi
ként jutása 's több e' féle kikémleltessen, 's ez
zel néha háznépek rontassanak. Ezen előleges 
alperesi védelmeket hívják a' törvénykezésben 
e g y s z e r ű k i f o g á s o k n k (simplex exceptiok-
nak), és mint vevétek észre, három illy kifogás 
van: az í t é l ő s z é k , a' f e l p e r e s s é g és a' 
p e r f o l y a m e l l e n . Minden perben megteheti 
ezeket az alperes ; legtöbb perekben külön a' per' 
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érdemét *s derekas Ítéletet megelőzőleg bocsát
tatnak ítélet alá, és csak igen kevés perekben 
van, hogy a' per' érdemével együtt tétessenek 's 
ítéltessenek meg. 

Vannak még m e n e d é k e k i s a' perekben; 
mert látjátok, némelly perekben száz, két száz 
' s több esztendős dologról, cseréről, osztályról 
vásárról 's több illyenekről kell ítélni. Ha illy 
régi dologról valakit hirtelen nyolczad napra per
be szólítnak, 's megjelenik, könnyen meglehet, 
hogy ezen rövid idő alatt a' birtokát védő leve
leket, meüyeket ki tudja hányadik atyafitól, milly 
messziről kell előszerezni, kezébe nem kaphatja; 
ítélet hozatik ellene az ellen féltől beadott levelek
ből ; ha maga leveleinek előszerzésére ideje módja 
lett volna, igazát bizonyíthatta volna; de így 
azokat bé nem adhatta, 's igazától elesik. Épen 
e' történhetik a' felperessel is,. ki ellen az alpe
res már első feleletében olly leveleket adhat bé, 
mellyeket hirtelen meg nem czáfolhat. Ha így a' 
vesztő felsőbb bíró eleibe viszi is perét, még 
sem nyilvánulhat ki az igazság; mert a' felsőbb 
birák is mind csak az első itélőszéken beadott 
levelekből fognak Ítélni. Felállíttattak tehát a' 
m e n e d é k e k (remediumok), mellyek mellett, 
ha a' peres igazától elesett, az első Ítélőszék 
előtt bővebben bizonyíthasson. Három illy mene
dék van: ú j í t á s , k i b o c s á t á s b i z o n y í t á s r a , 
és e l l e n t á l l á s olly esetekben, midőn a' per me
nedéket megszenved. De szükség volt ezekre néz
ve valamelly rendet szabni, mert nem lenne he
lyes, hogy ha valaki például ma mást erőszak
kal jószágából kive-tett, 's azért egy esztendő alatt 
perbe hivatik , az illy nyilvános erőszakban 
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csupa menedékekkel úgy késleltethesse &' pert, 
mint a1 kinek ke'íszáz esztendős cseréről vagy örö
kös vásárról kell bizonyítni. Minélfogva a1 tör
vény három rendbeli pereket rendel: l e g r ö v i -
d e b b e k e t ) mellyekben az igazságkiszolgálta-
tásnak gyorsan kell történni, 's ugyanazért ha 
a' perbe az alperes meghivatott, 's ellene akár 
meg nem jelenése miatt, akár mentsége után de
rekas ítélet hozatott, a' tőrvény semmi menedé
ket nem enged, míg az ítéletnek elég nem téte
tik; r ö v i d p e r e k e t , mellyekben egy menedék
nek, és h o s s z a k a t , mellyekben három mene
déknek van az első derekas Ítélet után az első 
ítélőszék előtt birtokon belől helye. 

Miután tehát a' perbe valaki meghivatott, ma
gát mind az egyszerű kifogásokra, mind a1 per1 

érdemére nézve mentette, a' tanúk és beadott ok
levelek ellen kifogásait megtette, de perét elvesz
tette, 's ezen vesztést sem menedékekkel, sem 
felsőbb ítélőszékek eleibe hivassál helyre nem hoz
hatta : az ítélet v é g r e h aj t a t i k. — Láttatok ma
gatok végrehajtást, voltatok illyenkor hitesek, be
csüsök. Tudjátok, hogy a1 végrehajtás sem me
het ki a' nélkül, hogy előre iránta ne b i z o n y o -
s í t t a s s é k fjcertificaltassék) az, a'kire megyén. 
Tudjátok, hogy magyar földön a1 végrehajtást az 
alispány és főbiró, székelységen az ai'iráljbiiő 
egy hites táblabiróval, ki a' dolog folyásáról bi^ 
zonyságot teszen, vagy személyeseik viszikvég-
be. Meg kell még említnem, hogy a' felsőbb 
itélőszékeken lefolyt pereket az oiszág itélőmes-
terei, vagy más ezen ítélőszékek által végrehajtó 

Mentői'. 7 
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biztosokúi kinevezeít hivatalbéliek vagy cancellis-
íák hajtják végre. Ha pedig a' végrehajtásnak, 
mikor &' végső Ítélettel egyszerűen kimegyen, a1 

megítélt ellent áll: a' törvényhatóság dúló k ö z -
p.reje (brachium civile}, vagy ha ennek is el
lent áll ana, katonák fegyveres erővel (^brachium 
militare) rendeltetnek ellene. Itt barátim ! különö
sön kívánok hozzátok szólani. Bár ki előtt foly
jon le &' per, bár mit Ítéljenek benne, legnagyobb 
része mégis ollyan, hogy utoljára a1 peresek1 sor
sa tőletek függ, 's azt lehet mondani: ti ítélitek 
meg, hogy az Ítélet után is a' nyertes igazság, 
talanúl nyerjen még, vagy veszessen, vagy épen 
az itélt igazságot kapja meg; mert közületek vé
tetnek fel illyenkor a' hitesek , kikkel a1 végre
hajtás kiszáll; ti becsülitek az elfoglalt vagyont; 
néktek kell kijelölni a7 birtok' határát, melly ki-
itéltetett, sat. De még sJ perben is az igazság 
gyakran tőletek függ; mert a' jószág, mellyről 
ítélni kell, nem áll a' biró előtt; a' dolog, az erő
szak nem előtte történik; az többire nem lálja, 
hanem hitetek ''s vallomásaitok után itéli meg, 's 
egyetlen kötelessége â  dolog' állását úgy, a' mint 
ti vallottátok, kimondani, 's az igazságot a' sze
rint határozni. Már ha hamisan vallatok, ha nem 
igazán becsültek, ha az igazságot eltitkoljátok, 
ha ajándékkal vagy ijegetéssel magatokat elcsá
bíttatni engedvén, az igazat elnyomjátok, '& a' ha
mist fölemelitek: ki az oka az igazságtalanság
nak ? A' ,hamis tanu c , ki istent véve föl eskü
jében bizonyságul, mégis hamisat szól; az ő lel
két fogja a' hamisankárosításnak és igazság1 el-
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nyomásának terhe nyomni. De tudjátok meg azt, 
hogy maga a' törvény az illy esetekre kemény 
büntetéseket szab, és a1 kárt az azt okozó hamis 
becsüs által 2 0 0 ezüst m. ft. büntetéssel rendeli 
megtéríttetni. — Még csak egyet kívánok általá
nosan említni nektek: minden perre nézve, miután 
végképen lefolyt, 's az Ítélet végrehajtatott, meg
engedi a' törvény, hogy harminczkét esztendő alatt 
a' vesztő fél perét újítás mellett egyszer újrakezd
hesse 's sérelmét orvosolhassa, de ha akkor is 
elveszti, soha többé azon pert meg nem elevenít
heti. — 

Míg házi foglalatosságaink haza menni siet
tetnének : némelly pereinket akarom veletek meg
ismertetni; de mielőtt ezekre szállanék, a1 hajdan-
korból egy történetet beszélek azon hel) ről, mely -
lyen állunk. 

E1 hegytetőn, mellyre ma jöttünk, honnan 
völgyünkén fel a1 korondi F i r t o s i g látunk, ré
gen egy k i s v á r állott. Öreg Miké volt úr ben
ne, és parancsolt alatt a1 völgyben az ide köze
lebb levő négy falu felett. Birtoka kétfelől mélyen 
terjedett a' hegyek közé; a1 völgyben pedig mind 
felülről, mind alólról szomszédságát a'Szentbernárdi 
apátságnak, melly amott a,' baloldalon keletre a-
zon falu felett látszó templomnál volt épülve, bir
tokai tevék. — Még fiatal korában elhalt nejétől 
két fiai maradtak: Dezső és Kálmán. Gazdag és 
istenfélő veit Miké úr; sokszor ment, és — bará
tim! durvább ugyan, de új-keresztény létére is 
ájtatosabb volt akkor a1 nép — ezerek özönlöttek 

7 * 
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utána szent menettel itt balra a' folyótól övezett 
azon félkörű lapos oldalra, melly e' hegyekből 
szinte a1 hajdani apátsággal szemben egy kiemel
kedő félsziget gyanánt nyúlik szép völgyünk kö
zepéig. Miké úré volt ez is az alatta fekvő fa
luval, és rajta Boldogasszony kápolnája állott. 
— A' domb virágokkal, és zöldelő fákkal vala hi-
mezve^ az ájtatoskodók önként mivelték ezeket. 
Mint látjátok barátim ! minden eltűnt, rommá lett 
a1 kápolna, melly az örökkévalóhoz olly sok szent 
fohászokat bevett, — kövének darabjai sem látsza
nak. Elmultak, mint a' világok és zöldelő fák kö
rülte, 's mint völgyünk' némelly lakóínak szivé
ből az isteni félelem kezd kihalni; és most a' ká-
polnadomb1 helyén minden harmadik évben kö
vér kalászok huílámzanak.—Ide járt fiaival imád
kozni Miké úr. Házánál legmeghittebb embere va
la a1 szomszéd szent bernárdi apát, az ősz Bo-
gér, Gellért püspök tanítványa, és távolról Miké 
urnák rokona; azon dombon a'szent kápolnát kör
ző virágok -'s zöldfák közt oktatá az apát1 társa
ságában fiait isteni félelemie; tanítá, hogy minden 
embert szeressenek, másokkal jót tegyenek, kirá
lyukhoz engedelmesek, hazájokhoz hivek, alattva
lóikhozszelídek legyenek, és különösön lelkökre kö-
té, hogy egymást szeressék, 's soha az atyafiság 
köztök fel ne bomoljon. — A' tetőn, hol állunk ez egy 
vár volt, csak Miké úrnak öröksége, 's két fiakat 
látott maga mellett erőteljesen felnőni. Elejét kiván-
ta venni az atyafiságtalan versengésnek; szembe 
velünk a1 túl-oldalon, azon lankáson kihegyesedő 
magas csupra, melly a' két mellékvölgy közül 
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most kopaszon emelkedik, de akkor erdő zöldele 
oldalain, várat építtete, mellyet holta után a' fo
lyón túl látszó két faluval \s birtokokkal együtt 
nagyobbik fiának Dezsőnek, az ősi várt pedig a' 
folyón inneni birtokokkal Kálmánnak szánta; és 
mindenektől szerettetve, mindenekkel békében, min
den szolgáitól áldatva megholt. De holta után 
fiai közt az atyafiságos egyetértés felbomlott. De
zső várát, és az attya által részire szakasztól* 
birtokot a1 Kálmánnál maradottnál kevesebbnek 
állította; hijában vetette közbe magát Rógér apát, 
sükeretleuül tanácsolt békességet, egymás1 igazá
nak önként elismerését. —• 

Nézzetek le itt közel a1 Küküllő mellett azon 
kis erdőre, mellyben, falunk egy részével, 's az 
én lakházammal szembe előfüggönyül túl a1 folyó 
oldalán néhány százados tölgyek emelkednek; — 
messze terjedt akkor a1 völgy'' lapályán ezen töl
gyes erdő, és keresztül folyt rajta a' folyam, 
melly a1 két fiú birtokainak határa vala. Ide 
csalta le Dezső vadászat^ és kibékülés1 szine a-
latt Kálmánt ifjú nejével 's kis gyermekével; ál
nokul elrabolá őt, várába hurczolá; de kiserőik' 
ereje által gyermekével együtt megszabadított nő
je a'szent királyhoz Lászlóhoz folyamodott. László 
gyűlölte az erőszakot, 1s megbüntette azt, ki iga
záért nem a1 törvényes utat követte, hanem fegy
vert ragadott; egyik vezére által Dezső' újvárát 
megvette, Kálmánt megszabadította, a1 versengő 
atyafiakat törvényesen megoszíozíatta, és a' két 
testvér' családja virágzott a' tatároknak IV-dik 
Béla alatti dulásáig. Ekkor családjok és váraik 
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örökösön elpusztultak; mint látjátok, barátim! e1 

helyen Miké1 ősvárának roma sem tűnik elé; még 
azon dús termékenység sem, melly minden helyen, 
hol ember lakott, következni szokott. 

De az atyafiak közti versengés most is élj 
sok testvérek esztendőkig viszonganak egymás 
közt, azon különbséggel, hogy hajdan fegyverrel 
dúlták egymás' vagyonát; most e1 helyett elhúz
zák véreiknek igaz örökségét, és költséges pe
rekkel fárasztják. Pedig törvényünknek rendelete 
igen szép a' t e s t v é r e k * és t e s t v é r - g y e r-
mekek* o s z t á l y á r ó l . Hallottátok magatok 5 
hogy az ó'svagyonból az apa nem tagadhalja ki 
egyik gyermekét is, hanem annak a1 szerint kell 
köztök osztatni, a* mint rendelte az, ki szerezte; 
vagy ha a1 jo'szág király1 adománya volt, a1 mint 
a1 király az adományban elrendelte. Ha a' király, 
vagy a1 szerző eldőd leányra is rendelte a1 jó
szágot, abban leány is osztozik; ha pedig nem , 
akkor csak a* fiáké a1 magyar földön. De a1 szé
kely fekvójószág mindig csak a1 fiúé; azonban 
ha fiu nincs, általmegyen a1 leányra, kit fiuléány-
nak neveznek; de erről, ha fia lesz ismét csak 
arra szál. Ellenben tulajdon szerzeményét minde
nik apa a* legnagyobb úrtól fogva a1 legutósó 
napszámosig íigy hagyhatja és szabályozhatja, &' 
mint neki tetszik, és ha iránta semmi rendelést 
nem tett, 's a* szerzemény nem királyi adomány, 
hanem pénzzel vett jószág: akkor fiút 's leányt 
egyiránt illet; így a' felkelhetők is nagyobbára 
fiút *s leányt együtt illetnek. Már barátim! kőz
tetek, szegények közt az osztály többire atyafi-
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ságös úton szokott megtörténni, vag) pedig a1 

szegényebb zsellér-emberek, ha a' falusi öregek 
meg nem tudják egyeztetni, földesuraik eleibe ter
jesztik, kiknek kötelességük a1 legegyenesebb igaz
ságot kiszolgáltatni. Ha a' viszongást a' földes
úr sem enyésztetheti el: a1 törvényhatóság tiszt
jei eleibe viszitek; itt nagyobbára el is szokott 
végkép dőlni, 's ritka eset, hogy valamellyik a' 
szegények' ügyvédének segedelmével pert indítson, 
törvénykezzék. De a' nagyobb birtokokra nézve 
több baj van, mert ezekért, kivált ha két hatal
mas áll szem közt, néha esztendőkig perelnek.-— 
A' törvényes szokás most ez: hogy hatestvérek, 
vagy testvérek1 gyermekei közt osztály akar len
ni, elmegyen az osztozni akaró a' fejedelmi pe
csétet tartó személyekhez, millyenek az itélőmes-
terek is. Ezektől osztoztató királyi parancsolatot vé
szen, és nyolczadnapra „v é g r e h a j t á s r a b i z o-
n y o s í 11 a t j a" azokat, kikkel osztozni akar. Ha az 
osztandó jószág több törvényhatóságban van, egyik 
itélőmestert kiviszi végrehajtásra. Az itélőmester 
egyik főbb jószágba kimegyen, és elpróbálja a1 

végrehajtást 5 ha bébocsátják, azonnal összeiratják 
fconscribálják}, ha ez az előtt meg nem volna, 
cancellisták vagy hites táblabírák által a1 jószá
gokat és egyéb vagyonokat, hogy tudódjék, mek
korák és millyenek az osztandó jók ; az itélő
mester írásban beveszi az osztozó feleknek ész
revételeit az osztály iránt, a1 felek összefelelkez-
nek^ és elhatározván a'fenforgó kérdéseket, meg-
osztoztatja a.' feleket, ügyelvén , hogy az osztá
lyos részeknek mind mekkoraságára, mind minő-
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ségére nézve az igazságot kiszolgáltassa. Ha pe
dig a1 végrehajtás megakadályoztatik: a1 felperes 
pyolczadnapra bizonyosíttaíja azt, ki ellentállott, 
ellentállásának okádására a1 királyi tábla eleibe. 
Itt az ellentállásért legelébb le kell tenni az el
lentállónak 72mftat p.p., meliyet e l l e n t á l l á s 
t e r h é n e k hívnak, 's csak ennek letétele után 
szólhat a-1 perhez. Ezzel összefelelkeznek az ügy
védek, mellyek bévégződése után a' perben fen-
forgó kérdéseket a? királyi tábla megítéli, 's ha 
az eüentálló ellentállásának helyes okát nem ad
ta, az ellentállás1 terhét elveszti, a1 jószágnak az 
osztályosok közt felosztandó haszonvételét, né-
mellykor az általa okozott költséget, fáradságot 
is megfizeti. Ha pedig helyes okát adja, akkor az 
ellentállás terhét visszakapja; költséget, fáradsá
got nem fizet, 1s elhatároztatván, hogy az osz
tálynak mennyi részben van helye, csak a' mi 
osztályra ítéltetik, annak fordítja meg, vagy is in
kább osztályra adja haszonvételét. Ezen per leg
rövidebb természetű, birtokon belől sem menedék
nek, sem felsőbb Ítélőszék eleibe hívásnak nincs 
helye, hanem az ítélettel az itélőmester vissza-
megyen, és ha akkor megakadályoztatnék, dúló 
köz-, vagy szükség1 esetében katonaerő rendel
tetik, 's az osztályt az összeírások 's a' kölcsö
nös követelések' bevétele után az itélet szerint 
végrehajtja. így foly az osztály az egy vár
megyében vagy székely székben fekvő jókra néz
ve is ; ezeket illetőleg is fejedelmi osztoztató pa
rancsolattal kezdődik bizonyosításon; de nem az 
itélőmester, hanem vármegyén az alispán, székely-



ELŐISMERETEK. 105 

ségen az alkírálybird próbálja el a1 ve'grehajtásf, 
mellyet ha &' más fél megakadályoz, ellentállás' 
okádására a' derékszék eleibe bizonyosítfatik, hol 
az elleniállás terhe csak fele a* királyi táblainak, 
t. i. 36 mf. p. p., székelységen pedig nem áll 
ellent, hanem e l t i l t j a (inhibeálja) az osztályt, 
és ennek terhe nincsen. Csakugyan vannak hely
beli szokások is, mellyek különböznek ezen rend
szerinti iiiódídl. így például a' székelységen in
kább osztoztató birák viszik véghez az osztályt, 
kiket nyolczadnapi bizon)7osííás után az osztozni 
akard a' derék-széktől kér ki, és ezek ismét nyol
czadnapi bizonyosítás után a1 végrehajtásra ki-
szálnak, 's ha az osztály eltiltással megakadá-
lyoztatik, a1 derékszék előtt úgy foly a' per, \s 
úgy hajtatik végre az osztoztató birák által, mint 
előbb az alkirálybirdkról 's alispányrdl beszélem. 
— Városokon is különböző a'szokás • csakugyan 
szinte mindenütt az osztályt előbb az osztoztató 
biztosok folytatják, kiktől a1 dolog a1 tanács elei
be megyén.— 

Az előbbi példából látatok* barátim ! hogy 
hajdan a1 peres emberek' erőszakos tetteiből még 
egy szent király' uralkodása alatt is hadak tá
madtak. Azóta változtak az idők 5 most nem igen 
halljuk, hogy valaki fegyveresekkel menne más 
jószágára, de kisebb erőszakok most is történ
nek. Ti magatok tudjátok, hogy néhány évekkel 
ezelőtt egy szántóföldet, mellyet egyik szomszé
dunk ezelőtt egy héttel vásárolt volt olly tulajdo
nostól, kire az eldődeitől (soha senkitől nem há
borgattatva) szállott, és egy zsellértelket, níeíly-
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apjától jött reá, N.. ú>tőle erőszakoson elfoglalta; 
tudjátok azt is, hogy igen kevés idő múlva szom
szédunk pere lefolyván, visszakapta ÍI' magáét; 
még csudálkozátok hogy pere olly hamar elvég
ződött. Elbeszélem az illyen ügy1 természetét. 
Barátim! nem sok ügy van, mellynek folyása se
besebb lenne, mint az illy erőszakok elleni, úgy
nevezett p a n a s z o s ü g y n e k ; mert a1 törvény 
az erőszakot nem pártolhatja. Ha tehát vala
ki illy erőszakos foglalást tett: az, kit birtoká
ból erővel kihányt vagy jogában megháborított, 
ellene esztendőnek lefolyása alatt következő ügyet 
indíthat: bizonyosíttafja alperesét, még pedig ha 
egy törvényhatóságban van az elfoglalt jószág 
vagy egyéb birtok, a' derékszékre, ha a' jószág 
több törvényhatóságokban esik, a1 k. főkormány
szék eleibe. Ekkor a' peresek a' kifogásokról és 
per érdeméről egyszerre megteszik Íratásaikat, 's 
ítélet hozatik. Ha a1 kereset igaznak találtatik, 
az alperes az elfoglaltak' visszaadására, kár', 
költség1, fáradság'' és haszonvétel' megfizetésére 
ítéltetik, mellyet birtokon belől sem fölebb vinni, 
sem menedékekkel orvosolni nem lehet; hanem 
kibocsát az ítélőszék biztosokat, kik intsék meg 
a1 hatalmaskodót az elfoglalt vagyonnak az íté
let értelmében önként visszaadására, ki ha ezen 
intésre eleget nem teszen, a' végrehajtáskor még 
egy k i s e b b h a t a l m a s s á g i b ü n t e t é s t is 
fizet, mi vármegyén 5 0 , a' székelységen pedig 
12 '/2 mft. ezüst pénzben. Mondám előbb, 
hogy esztendő alatt a' pert meg kell indítni, mert 
ha ezt a' felperes nem tette, esztendő után 
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panaszos ügyet nem indíthat, hanem hatalmasság 
irántit, mellynek már nincs illy gyors természete. 

Induljunk barátim ! hazafelé 5 a1 nap a' kö
zelgő ősz' daczára hevet kezd sütni. Útközben 
még néhány perlekedési esetet fogok beszélni. 

Imé, alig tizenöt perez mulék el, miöta a' 
hegytetőről leindulánk, 's húsz szántófőiden jö-
vénk keresztül. Es mindezen földek az idén egy-
iránt őszgabonával fognak bevettetni! Egyik föld 
szivájkos, mellyet kapa alá való növénynyel pu-
hítni kellene 5 másikban látánk meszes részeket, 
és így azt rá fordítandó igyekezet után egy bi
zonyos fanemmel fJEsparzett) dúsan jövedelme
zővé lehetne tenni; azon főidet most rakák meg 
sűrűn trágyával, 's ha jövendőben esős, kövér 
idő já r , lerothad az őszgabona, törökbúzának 
pedig mi jó termést adott volna. 'S mind e' mel
lett e1 különböző kövérségü "s természetű helyen 
mind őszvetés lesz. De újra látni fogjátok jöven-
vendőben is, mint minden évben hogy e1 földek
nek alig felén lesz jó gabonatermés, — a' más 
része önként kimutatandja, hogy más termesztést 
várt volna. Ezen mindnyájunkkal közős rosz-
nak oka az, hogy birtokaink sok darabkákra sza
kasztva a' határon szélyelszorva állnak, mi mi
att egyikünk sem fordíthatja birtokát a1 föld1 ter
mészete és önnön szándéka szerinti termesztésre, 
hanem fordulónként kiki kénytelen akár arra al
kalmas, akár ellenkező földben úgy termeszteni, 
mint azon határban társai tesznek. Vegyétek föl 
a' marhatenyésztést, miből némelly években, mi-
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kor borotok nem terem, egyedül pénzesztek. K e 
vés rétjeitek ismét illy darabkákban levén, egyi-
tek sem mivelliet bennök lóherét, (ezt ti már i s 
meritek,) vagy hasonló dús termésű füvet, hanem 
mindenkinek tetszésétől függvén, kaszálóitok ta
vasszal jó darabig, sőt hol az erőszakosabb rész
nek tetszik, pünköstig legelők 5 a1 szabadon lege
lő marha a' fűnek felét sem eheti meg, nagyobb 
részét eltapodja és gazolja. Végre réteitek betil
tatván, marháitok, mellyeknek most kellene a1 jó 
eledelen nőni, éheznek az ugarokon ; vagy egész 
hazánkban pusztulóba indult erdőinket rágják5 vagy 
másnak vetését tilalmasán pusztítják, behajtat
nak, "s a"1 hajtóakolban elhorpaczodnak. Jgy foly 
ez egész nyáron — és réteitek, ha fjmint az idén 
is) jó széna csinálásra alkalmas, esőtlen idő jár, 
teremnek egy csrmó szinte haszonvehetetlen kó
rét 3 marháitok elsoványadva a1 nyári szűk lege
léstől, e ' száraz téli eledelre mennek által. — 
E z sorsa nálunk barátim ! a1 szántott és kaszált 
határok'' mivelésének; mindnyájunk' rósz gazda
ságának első alapja az, hogy földeink kis darab
kákban elszórva levén, fordulónként mások tet
szésétől függőleg mívelhetjük. De talán ezen is 
segit a' törvényhozás, és létre hozza, hogy min
denkinek egy falu halárán levő birtoka egy vagy 
a' lehetőségig kevés számú nagy darabokba ösz-
szesittessék, és igy kiki maga sajátját a1 föld' 
természete 's önnön tervei szerint úgy használja, 
a1 hogy az neki a1 legnagyobb jövedelmet hozza. 
Nem volna akkor baj a' sok borozdarontással is, 
mi illy apró birtokok közt szinte kikerülhetlen; 
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mert barátim ! a' mint jövénk le a1 hegyről, fel
számítani, és a' húsz föld közt rendre épen tíz
ről mondátok, hogy borozdája el van szántva. —-

E1 kis eltérésért megengedjetek, mert java
tok annyira szivemen fekszik j annyira érzem, 
hogy ez egy balkörülményt sem halgathattani el, 
midőn az kétségtelenül szegénységtök1 egyik nem 
legkisebbik oka. Visszatérek már törvénykezé
seinkre, 's elbeszélem a' bo r o z d a j ár t a t á s t. 
Az előbb említem, hogy vannak törvényes dolgok, 
mellyekben az igazságot •&' Ú egyenességteknek 
kell elhatározni. így van ez a1 borozdajáratások-
nál is 5 mert a' kinek borozdája elvágatik az a,' 
közönséges szokás szerint meginteti egy hites 
táblabíró' által a1 borozdarontó szomszédot nyol-
czadnapra, 's a' nyolczadik napon egy hites táb-
labiróval hét öregebb embert, kik azon földet is
merik, kiviszen a' hely1 színére. A1 táblabíró, ha 
&' kivitt öregek közül némellyik ellen törvény
ben megállható kifogás tétetnék, azt kiszámítja, 
's mást vészen föl helyette, és őket a1 hellyé szí
nén az igaz borozda-kijárásra fölesketi. Azután 
a1 feleket eliávolítván, hozzá fognak a1 borozda-
járáshoz, melly meglévén, a1 borozdajegyeket 
megújitják. —- A ' költségeket az hordozza, a1 ki 
a1 sérelmet okozta. — De ha a1 kijárást a' más 
fél megakadályozná, ezen esetben törvényhatósá
gonként különböző szokások vannak. így példáak, 
Marosszéken perbe hivja a1 jártató az alszékre 
az akadályozót; minek következésében azaz ok nél
kül akadályozóra még egy kisebb hatalmasságé 
büntetést is ítél, e' fölött a1 felperes1 költségét. 
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fáradságát megfizeti 's a' borozda kijáraíik. Kü-
küllő vármegyében a,' borozdajártatást vármegyei 
végzés szabályozza ; annak végbevitelére a' szol-
gabiró, vagy ki nem szállhatása' esetében a' he
lyette kibocsátott táblabíró szokott kimenni; a' 
borozdarontó 3. m. forintig, az ok nélkül jártató 
egy forintig e. p. büntettetik; a1 jártatást aka
dályozó ellen kérelemmel kell a' főispányhoz fo
lyamodni, ki a' másik felet meghallgatván, mint a1 

tiszta adósságok' esetében, dúló közerőt rendel. 
Némelly városokban a? tanácstól szoktak a1 jár-
tatásra biztosokat kikérni, a' kik kiszállván, 's 
a' kijárandó helyet ismerő hiteseket magok mel
lé fölvévén a1 járatást végbeviteíik. Általá
ban pedig, ha valaki előbb a1 borozdát 7 ember
rel kijáratta, 's a.' másik fél sérelmét képzeli: 
joga van 14. emberrel újra járatni, és így 
sérelem1 esetében megint két annyival folyhat to
vább a' járatás. 

Említem előbb, hogy a1 sok apró birtokok 
miatt eláradott a' vetéseknek'» más tilalmas hely
eknek m a r h á k k a l fe lpr é d á l á s a. —Ez, ba
rátim! nagy hiba; jol tudom, hogy szinte mindeni-
tek benne van ezen hibában; még is nyilván ki
mondom, hogy ez a1 tolvajságnak egy neme. 
Azt, mit a' szegény munkás egész nyárom épí
tett főidében , némellyitek egy éjszaka elpusztítja 
marháival! E1 mindennapi esetre szinte szükség
telenül— mert igen jól tudjátok — sorolom elé 
a1 törvényes igazságot. Ha valakinek kára törté
nik: behajtatja a,' marhákat, 's ha tetszik, har
mad napig tarthatja behajtva, a,' nélkül, hogy mi-
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atta elkárosodjék ; de harmadnapon túl ne tartsa, 
hanem vagy küldje a' törvényhatósági tiszt ke
zéhez, vagy pedig a' kár' 's hajtópénz1 megfize
tése mellett, ha tetszik, kezességen bocsássa ki 5 
mert ha ezt harmad nap alatt nem teszi, harmad nap 
inulva a1 marha1 tulajdonosa (törvényes megin
tés mellett, megkináltatván kárral, költséggel, haj-
tópénzeF) marháit nehéz girára felkéretij's ha még 
setn adja ki, ellene girás pert inditván, a' harmad 
napon túl minden napra, mi alatt a' marhát tar
totta, 12 mft e. p. büntetést fizet. Legjobb tehát 
úgy intézni a1 dolgot, hogy a1 falusi eskütteket ki
vivén a1 hely' színére, a' kártétel után hamar, 
mikor még látszik a' behajtott marhák által tett 
kár, becsültessék meg az^ 's ha lehet, a1 hajtó— 
pénzzel együtt meg is fizettessék 3 vagy pedig 
ha ez akkor nem lehetne, kezesállitással igazit-
tassék a1 károssal, hogy a' marhák bocsáttas
sanak ki mentől előbb. A ' hajtópénz nagyobb 
marhától egy krajczár, aprótól egy pénz ezüstben. 

Még csak háromféle ügyet fogok az úttal 
érdekelni: a1 z á l o g o t , a1 t i s z t a a d ó s s á g o 
ka t , és mivel úgy hallom, hogy közületek né-
melly szolgáló emberek jövő Szentgyörgynap
kor telkeiteket, változtatni akarják: ezen alkalomra 
a' törvény' határozatát röviden kivánom előter
jeszteni. 

Nincs miért hosszan magyarázzam előttetek 
a1 zálog' mivoltát: ti magatok jól tudjátok, mert 
szinte minden helységben van zálogon bírt jószág, 
mellyet vagy még a' mi értünkre, vagy az előtt 
a1 tulajdonos más idegennek bizonyos pénzmenyi-
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ségért általadott, míg azon pénzt letéve kivált
hatja. Többire az egyezményben bizonyos száma 
esztendőket szoktak kikötni> mellyek alatt a' zá
logot kiváltani ne lehessen; De vannak zálogo
sítások e1 nélkül is. Már barátim ! törvénye
inknek nagyon kemény szabályai vannak a1 vég
re, hogy a1 zálogokban a' birtokló az egyezést 
és a' tulajdonosnak igazát ki ne játszodhassa; 
mégis mi sok zálogíartó húzza perekkel a' tiszta 
igazságot, míg per1 útján utói lehet érni! A* zá
logos pert a1 törvény elég sebesnek szabta volt 
ki, de ma a' sok perlekedési csavargásokkal ez 
is esztendőkig folyóvá vált. A' törvény rende
lése az , hogy ha a1 tulajdonos, ki a1 jószágot 
adta, vagy annak örökösei, vagy az, kinek a' tu
lajdonos a' kiváltás' jogát átengedte, a' zálogba 
adott jószágot kiváltani akarja , intesse meg tizen
ötöd napra azt, ki az elzálogosított jószágot bír
ja; és ha nem azon személy bírja, kinekaz egyez
mény szerint előbb zálogba vetette volt, következőleg 
előtte ismeretlen lehet a' zálogosítás: közölni kell 
vele a' zálogosítást bizonyító okleveleket. Ezen 
megintéskor megkell kináltatni a' zálogsummával 
vagy ha a1 fizetendők' summája, mit a' végén az 
alperes tartozand tisztába hozni, egész határozott
sággal nincs a1 kiváltani szándékozó előtt tudva, 
a' kisebb summával, mi három magyar forintot 
teszen ezüst pénzben. A' megintésben kívánni 
kell a' zálogban birt jószág' visszabocsátását, 

••'s ajánlani minden lefizetendők' lefizetését a' le-
vonandoV levonásával. Ha föl nem veszi a1 zá
logsummát, és a' jószágot ki nem bocsátja: per-
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be hívatik ; még pedig ha több törvényhatóságok
ban esik a' zálogos jószág, a' k. táblára 5 ha csak 
egyben, 's a' zálogsumma ÍOO mftot meghalad, 
a' derékszékre; ha azon alól van , az alszékre. 
A ' per' megindulásakor ismét megkínálják az 
egész, vagy kisebb zálogsummával, mint a'meg-
intéskor. Ha most sem veszi föl: foly a' per 
és midőn a' zálog tiszta, 's méltatlanul hurczol-
ta az alperes a' dolgot: a* törvény azt rendeli, 
hogy az alperes nyakasság1 (morositas) bünteté
sére ítéltessék; mi annyit teszen, hogy a1 jószág 
kiitéltetik ingyen, és az alperes még annyit fizet 
a? fölperesnek, mint a1 zálogsumma, 's ezen kí
vül költséget rs fáradságot. Ez, barátim ! kemény 
büntetés; de épen azért (tisztán kimondom nek
tek) a' mostani világban ritkán is szokták meg
ítélni, hanem a,' tiszta zálogról többire azt ítélik, 
egy 1s más okból a' nyakasság' büntetésétől az 
alperest megmentve, hogy a' megitélt zálogsum
ma' letétele mellett adja ki a1 jószágot, 's a1 föl
peres költségét, fáradságát fizesse meg. Tiszta 
zálogban •— ámbár az egyszerű kifogások külön vé
tetnek a' per' érdemétől — csakugyan a' per leg
rövidebb természetű; nincs semmi menedéknek, 
sem felsőbb bíró eleibe vitelnek birtokon belel he
lye. De megtörténhetik, hogy a? zálogkummának 
mennyisége iránt olly homályba jő a' dolog, hogy 
a1 bíró tisztán nem Ítélhet; ezen esetre megenge
di a1 törvény, hogy az alperes, a' zálogsummá
nak tisztábahozatalára kibocsátást nyerjen, és ez
által a' per rövid természetű lesz, úgy mindazáltal, 
hogyha most sem bizonyít az alperes több eá-

Mentor. 8 
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lögsúmmáról, mint a' felperes állította : törvény-
szerint nyakasság1 büntetésére, és húzással oko
zott kár' és költsége megfizetésére ítéltessék ? -te 
az illyen ítéletei is az alperes csak birtokon kw-
vűl vihesse felsőbb ítélőszék eleibe. Ha pedig a' 
zálog homályos, ha t. i. a' zálognak vagy való
sága, vagy mennyisége, vagy a' rajta fekvő sum
mának mennyisége méltó okokból jő kétség alá: 
ezen esetben a1 vesztő félnek a' törvény birtokon 
belől egy felhívást enged. Ez röviden újabbi tör
vényünk szerint a' zálogos perek' természete. 

A1 t i s z t a a d ó s s á g o k r a nézve is sebes 
perfolyást határoztak törvényeink, ámbár most ezt 
is a,' lehetőségig vonják. Ha az adósságról tisz
ta kötelezvény van, meg kell intetni az adóst ti
zenötöd napra, hogy az adósságot, 's ha tartozik, 
kamatját is fizesse meg. Ekkor bizonyosíttatni 
kell a1 végrehajtásra, 's mikor a,' tisztek a1 bizo-
nyosításban kitett időre kiszállhatnak; a' végre
hajtást azon napon, különben pedig harmadnapi 
hirtétel mellett akkor, mikorra a' tisztek időt tűz
nek, ki kell vinni. Erre vármegyén az alispán a1 

főbíróval, székelységen az alkirálybíró vagy sze-
mélyesseik szoktak végrehajtó tisztekül kiszálni. 
~ Ha a1 végrehajtást az adós vagy személyese 
a' kapun bé nem bocsátja, a' főispányhoz, vagy 
székelységen a1 főkirálybíróhoz kell folyamodni 
kérelemmel, hogy rendeljen dúló közerőt. Ez az 
adóst meghallgatja, 's midőn az adósságot tisz
tának találja: a' dúló közerőt elrendeli. — Szokás 
szerint a' főispán ezen határozatát felszokták 
most vinni folyamodással a1 királyi főkormány-
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székhez, melly mellett a' királyi főkormányszék 
a1 főispán'' határozatát megvizsgálja, \s ha nem 
változtatja, a1 főispán személyese, mint a' dúló 
közerő' vezére, a' dúló közerővel kimegyen az 
alispánnal együtt a' végrehajtásra. •— Felsőbb ren
delések szerint birtokon belől a' tiszta adósságos 
űgy1 végrehajtását a' királyi főkormányszéktől a/ 
felséges udvarig jelentendő folyamodással függő
be hozni nem lehet. — Ha az adós a' dúló köz
erőt is megakadályozza: a1 hitelező újra a' főis
pánhoz folyamodik, és ügyét katonai erő' rende
léséré a1 királyi főkormányszéknek ajánltatni ké
ri. A1 főispán ajánlja, 's a' katonai erő ki is ren
deltetik, de ezt az adósok nem szokták elvárni, 
hanem mielőtt kiszállna megintetik a1 hitelezőt, és 
a' végrehajtó tiszteket, hogy jöjjenek ki minden 
erő nélkül végrehajtásra, 's már semmi húzásra 
módjok nem levén, eleget tesznek. — Tőrvény sze
rint előbb pénzt, ha e1 nincs, igazságos becsű sze
rint felkelhetőt, 's ha e' sem lenne, haszonvehető 
fekvő birtokot kell elfoglalni, melly a1 felveendő 
summát megérje j de ez az elfoglaláskor, ha csak 
az adós önként meg nem egyezik, nem adatik ál
tal a1 hitelezőnek, hanem tizenötöd napig bírói kéz 
alatt marad, hogy az adós a1 fizetendőket az alatt 
kész pénzül letévén, visszaválthassa. — Szokás
sá vált az is, hogy a1 szolgabírák és dúló bizto
sok 6. mftig, a' főbírák, alispánok és, alkiráiybí-
rák 12. mforintig, a' főispánok és főkirálybírák 
24 . mforintig ezüstben, az adósságok1 felvételé
ről a' törvényben elrendelt végrehajtási rendet meg 
nem tartva, rövid úton rendelkezzenek, kivált olly 

8 * 
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adósok ellen, kik önként ezen kólíségtelen felvé
telt elfogadják, 's ellene kifogást nem tesznek. 
Köztetek az adósságok ezen kisebb mennyiségek 
körül szoktak lenni, és annak felvételét inkább 
tiszti rendelettel (commissioval) eszközlitek, mint 
költséges végrehajtással. A1 tiszti rendelet általi 
adósság fölvétele nagyobbára így történik: a' hi
telező eímegyen a' tiszthez, és azon törvényható
ságokban, hol ezen fölvétel rendbe van hozva, 
mindenek előtt bemutatja a' kötelezvényt, vagy 
más az adósság tisztaságát bizonyító okleveleit3 
ekkor rendelést teszen a1 tiszt a.' falusi közrendű, 
vagy nemes bíróhoz, vagy ármálisták káplárához 
intézve rendelését akként, a1 millyen sorsú az a-
dós, hogy intsék meg őt nyolczadnapra, misze
rint adósságát fizesse meg, vagy előtte ellenke
zőt bizonyítson. Ha az adós az adósságot el nem 
ismeri: 's nyolczadnapok alatt &' tiszt előtt bi
zonyításaival megjelenik, ki mindkét felet meg
hallgatja, és az adósságot elhatározván, ekként 
teszi meg rendelését a' felvétel, vagy nemvétel 
iránt ahoz, kihez előbb tette volt. Ha az adós az 
adósság' valósága ellen nem bizonyított, vagy ta
lán nyolczadnap alatt meg sem jelent a' tiszt e-
lőtt: a' bíró, vagy ármálisták' káplárja 7 becsüst 
fölvéve, az adós' vagyonaiból az adósságot,^ vele 
költséget és fáradságot elbecsülteti. Az elbecsült va
gyon itt sem adatik által azonnal a' hitelezőnek, 
hanem tizenötödnapig bírói kéznél marad. 

A ' kik végre, barátim! közületek földesúri 
telkeken szolgálatlétei mellett laknak, 's ki akar
nak onnat költözni, ezt következő módon tehetik: 
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a1 törvény azt rendeli nálunk, hogy egy egy bi
tes táblabíró által ó'szszel Szentmihály nap táján 
adassanak hírt a1 földesúrnak elköltözés! szándé
kukról, inelly után kötelesek magok helyett a1 te
lekbe olly embert szerezni, ki mind &' szolgála
tot a,' földesúrnak, mind az adót úgy megadhassa, 
a1 mint ék adták. Köteles továbbá minden szol
gálatot, mellyel földesurának Szentgyörgy napig 
akár &' telekbe menetelkor vele kötött egyezés 
szerint, akár pedig, ha régtől fogva laktak ott 
eldó'dei, régi szokásnál fogva tartozik letenni; egy
szersmind ha földesurának pénzzel, gabonával vagy 
egyébbel adós lenne, megfizetni. Mindezeket meg
tévén, földesurához folyamodik, és elbocsátó irást 
kér,* a1 földesúr köteles ezt, ha szolgáló embere 
törvény' rendelésének eleget tett, kiadni. Ha pe
dig nem adná ki, a' kimenni akaró szolgáló em
ber a' tisztséghez folyamodván, 's a'tisztség úgy 
találván, hogy ő minden kötelességeit megtette 5 
maga elbocsátja. Szabadságlevél nélkül pedig, sen
kinek más zsellérét telkére befogadni 2 0 0 mfo-
rint büntetés alatt nem szabad. A1 földesúrnak is, 
ha szolgáló emberét telkéből ki akarja tenni, Szent 
niihálynap táján neki hírt kell tétetni. A' törvény 
a' szolgáló embert a' földesúri telek' haszonbér
lőjének nézi, mellyért bérül fizeti napszámait; 
minélfogva azt is határozza, hogy ha a' telken 
's külsőképen valami pusztítást tett volna, azt ki
menetelekor tartozik földesurának megfizetni, ha-
sonlag tartozik a' földes úr is az ő megegyezé
sével kimenő szolgáló emberének megfizetni joví-
tásait, építményeit. Mindezekről ha a1 földesúr és 
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szolgáló ember közt viszongás támad, a' tisztség
hez kell folyamodni. A' tisztség egy szolgabírót, 
vagy más biztost szokott kiküldeni, ki által a' 
kérdés alá jövő jovításokat vagy romlásokat meg
becsülted, irántok kinyomozást vitet véghez. Akár-
mellyik fél nincs a' tisztség határozásával meg
elégedve, folyamodással ügyét viheti a1 királyi fő
kormányszék eleibe. Csakugyan vannak némelly 
törvényhatóságokban közgyűlési végzéseknél fog
va némi módosítások 5 így például Küküllővár-
megyében ha a' földesúr szolgáló emberét kiteszi 
a1 nélkül, hogy jovítasail, építményeit megfizetné : 
a1 szegények^ ügyvédének pártfogása mellett a 
kitett szolgáló ember ollyszerü keresetet indít el
lene jovításai bérének megfordítására, mint elébb 
a"1 panaszos keresetnél elbeszélem. 

Ben vagyunk már falunkban, és ezzel legyen 
most vége beszélgetésünknek ; &' peres viszongá-
sok1 hallgatása után menjetek családaitok' köré
be, hol szűk kunyhóitokba azon nagyszerű áldást 
kivánom, hogy törpe falaitok közt a'benne lakók
nak egymással perök soha ne legyen, hanem ál
landó béke lakozzék. Békét kívánok nektek má
sokkal is , és midőn verejtékeitek után az áldást 
isten házaitokra bocsátja : annak elhasználását 
ne keserítsék meg peres viszongások, és szűk 
vagyonnitok egy részét perköltségek ne emész-
szék el. Békét kivánok nektek mindennel, és mind-
nyájotok* munkáját az isten dús áldásaival jutal
mazza; ti pedig ezt megnyervén, olly becsületes 
emberek, felebarátaitokat szeretők, királyunkhoz 
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hívek, törvénynek engedelmesek legyetek, hogy 
midőn a1 napnak fáradságai után álomra dőltek, 
annak csendességét a1 lelkiismeretnek rósz tettet 
mindig kővető mardosása soha meg ne zavarhas
sa. Az isten titeket áldjon meg! 

N. N. 



Bódogfalry Tóbl. 

M>ódogfalvy Tóbi egy kis városban szüle
tett, 's a ; legközelebbi faluk1 határán soha sem 
jára túl. Mind e' mellett többet tapasztalt sok más
nál, ki örökségét Pesten, Párizsban vagy Nápoly
ban fecsérlé el. Örömest beszélt mindenféle apró 
történeteket, innen és amonnan gyüjtőtteket. Köl
tői becse ezeknek ugyan nem sok volt, de volt 
gyakorlati, \s azon különös sajátságuk, hogy kettő 
kettő közulök rendesen összefüggött. 

Egykor egy ifjú ismerőse, Nyáry úr, dicsér
te okosságáról. ,Ej—elmosolyodva válaszlá — 's 
valóban olly okos volnék-e ?4 

„Azt az egész világ megvallja, Bódogfalvy 
úr. 'S minthogy magam is nagyon szeretnék " 

,Na bizony! ha az szeretne lenni, mit sem 
érhet el könnyebben. Csak ügyelnie kell gondo
san, miként tesznek egyet 's mást a.' bolondok.' 

„Mit! miként tesznek a' bolondok?" 
,lgen, igen, Nyáry úr, 's aztán ön tegyen 

másképen.' 
„Például « 
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,PéIdáúl Nyáry úr : ifjú koromban volt itt 
egy aggott számtudós, száraz és mord férfiú, D. 
nevű. Midőn szerteszét keringett, mindig mormolt 
magában j beszédbe soha senkivel sem elegyedett. 
Aztán valakivel szembe nézni? na már azt épen 
nem tette. Sötét szemlélődése mindig magába mé
lyült Nó1s, mit gondol Nyáry úr! minek ne
vezték őt az emberek ?f 

„Minek ? mélyelmű főnek." 
,Igen bizony! B o l o n d n a k ! Huh! (gondo

lám magamban, mert e1 czím teljességgel nem tet -
szék) úgy tenni, mint D, úr, ugyancsak nem kell. 
A' nem jó. Merengened mit sem érj a' helyett 
bizony jobb, nézz bátran szembe az emberekkel. 
'S aztán még magában beszélni is: pfuj! Inkább 
beszélj másokkal. 'S mit gondol, Nyáry úr! 
volt-e igazam?' 

„Kétségtelenül! Minden bizonynyal!" 
,Na én nem tudom. Egészben véve még sem 

tán. Mert lássa csak! Volt egy másik keringő is: 
tánczmester y. Ez szünet nélkül kacsinga
tott egész világnak, 's kinek hallásra füle volt, 
untig fárasztotta fecsegésivel. Hát őt, mit gondol, 
minek hivták közönségesen ?c 

„Vidorfinak, nemde ?" 
,Majd ! Ót is b o l o n d n a k . Huh! ( ls-

mét gondolám) e1 még is furcsa! Miként kell hát 
tenned, hogy o k o s n a k tartsanak? Sem egészen 
úgy, mint 13., sem egészen úgymint y. Előbb 
szép merészen szembe nézsz az emberekkel, mint 
egyikökj majd mint a'másik, meggondolással ten*-
magadba. Előbb „yként fenhangon szólsz az 
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emberekkel, majd tenmagaddal titkosan, mint D . 
Látja ön, Nyáry úr, én csak így tettem, •'s eb
ből áll az egész titok.' 
a- , * * * 

Más alkalommal az öreg Tóbit egy ifjú kal
már, V á m o s látogatá meg, ki örökösön szeren
csétlenségeiről panaszlott. 

5Ej, mit? — monda Bódogfalvy— keresnie kell, 
Vámos úr, a,' szerencsét; azért csak utána!' 

„Régóta teszem, 's mi haszna? Egyik csa
pás másikát éri. Ezután inkább összedugom ke^ 
zeimet, 's otthon maradok." 

,Még se, oh még se Vámos úr! mindig kell 
utánjárnia, de egyszersmind figyelnie , tekintetét 
mint hordja.' 

„Mit? hogy mint hordom tekintetemet?" 
,Igen, Vámos úr, igen! Legitt kifejtem ma

gamat. Midén balra lakó szomszédom házát épité, 
az egész utcza tele volt gerendákkal, kövekkel •'s 
födélhez való léczekkel. Ekkor jőve polgármeste
rünk Ágosti úr — a1 tájatt még csak ifjú tanács
nok —• és pedig karjait hányván és vetvén, csak
nem ügetve 's nyakát oll> feszesen hátra szögez
ve, hogy orra majd föllegekig ért. Puff! egy pil
lanat alatt leterült, lábszára ketté tört, 's mai nap 
is sántikál vele. Hova czélzok ezzel, gondolja-e 
Vámos úr?' 

„Az ó tanra: O r r o d a t ne hord i g e n 
m a g a s a n . " 

,VéIi ön? Azonban igen alant se! Mert lás
sa csak, nem sokkal azután egy más is jőve: a' 
városi költő V úr. Feje vagy versekkel, vagy 
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lii us ág1 's s z e r e lem' mámorával, vagy végre 
házi gondokkal lehetett tele, mert míg csöndesen 
ballagott, úgy kacsingatott a' íöldnek, mintha be
lé vágynék sűlyedni. Azonban ropp! szakad egy 
kötél: a1 gerenda alá zuhan mint villám, 's épen 
elébe! Szegény feje ijedsége mián elájult,'shete
kig sindevészett utána. Képzeli-e már, Vámos úr! 
miként vélném én illőnek az arczhordást?' 

„Talán közép irányban." 
,Természetesen! sem gőgös-merészen föl

legekbe nézni, sem igen önmegadólag a? főidre. 
'S ha így szép nyugottan föl- 's alá- 's jobb- és 
balra pillant az ember: előhalad lassanként a1 vi
lágban, 's szerencsétlenségről nem igen leend mit 
beszélnie. 

* * * 
Megint más alkalommal egy ifjú nyerészke

dő, L e s y úr, kereste meg Tóbiásunkat, némi vál
lalatára pénzt kölcsönözendő tőle. 

„Sok biz' ezen vállalatnál — monda— nem 
fog fordulni, előre látom: de minden fáradság nél
kül jő kezeimhez; 's azért jó lesz eltennero." 

Bddogfalvy úrnak e1 hang épen nem tetszett. 
/ S mennyire volna — kérdé — szüksége , édes 
Lesy úr!4 

„Oh nem sok', csupa csekélység! Csak va
lami száz tallérra." 

,Ha csak annyira, örömest szolgálhatok, 's hogy 
indulatom' készségét láthassa, azon fölül egyéb
bel is fogok kedveskedhetni, mi testvérek között 
is felér száz tallérral. Ezzel gazdaggá teheti magát.' 

„Hogyan Bódogfalvy úr! a z o n fö lü l " 
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,Semmi más, mint egy kicsiny történet. Ifjú 
koromban tudniillik egy borkereskedő, nagyon fur
csa kis ember lakék szomszédságomban. Patay-
nak hivták. Néki bizonyos szójárása volt, 's ez 
őt tönkre juttatá.' 

„Oh, valóban! 's ugyan mi volt az ?" 
,Ha ollykor kérdezek: hogyan állunk Patay 

bácsi? Mit nyert a1 vásárnál? C s e k é l y s é g ! - ^ -
válaszlá—valami ötven tallérkát. Vagy ha kér
dezték: Nó's Patay úr! ön a' bukkással is ve
szített? Ah, mit? — válaszlá—szót sem érdemel. 
Száztól öt c s e k é l y s é g ! Kedvezőleg festé 
körülményeit tehát, mint mondám. Azonban ez 
egyetlen szólásmód a1 szó' valódi értelmében láb— 
raállítá: tökéletesen tönkre jutott. De mennyit is 
kére csak Lesy úr? ' 

„En ? száz tallért kerék kedves Bódogfalvy úr." 
,Nó lássa! emlékezetem elhagy. Azonban 

volt nekem még egy más szomszédom is: Földy 
úr, gabonakereskedő. Ez egy más szólásmóddal 
egész nagy házat }s hozzá hátépűleteket 's rak
tárt állított elő. Mit gondol felőle ?' 

„Jaj, az isten' kedviért! Ezt már csakugyan 
szeretném tudni. Kérem, mondja: mi volt az?" 

,Ha ollykor kérdezek: Hogyan állunk Földy 
lír? Mit nyert a? vásárnál? S o k p é n z t ! ' — v á 
laszlá— S o k a t ! £E' közben majd látszék, mint 
kaczag testében lelke.) Száz egész tallért! Vagy-
ha megszólíták: Mi lelte ? miért olly kedvetlen ? 
Ah — viszonzá —- s o k a t: ötven egész tallért vesz
tettem! 0 alatt kezdette, de — mint mondám — há-
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7.B.Í épített mellékletekkel és raktárral. Nő 's Lesy 
úr! mellyik szólásmódót szeretné inkább?' 

„Ej, hisz az önként értetik: az utóbbit \u 

,De Főldy úr1 nyilatkozatai sem voitak vé
leményem szerint mindig helyökön, mert például 
akkor is, , sok pénzt 4 emlegetett, ha szegények
nek vagy a' felsőségnek adózott, már pedig il-
lyenkor valóban méltán szolhatott volna Patay 
úrral. E n , Lesy úr! ki e' két sztílásmdd kö
zepette éltem, magamnak mind a' kettőt megjegy
zem, 's az idő 's körülmények szerint majd úgy 
szólok, mint Patay úr, majd mint gazdag szom
szédom, Földy.4 

„Nem, becsületemre! En mindig Földy úrral 
tartandok! A' ház, raktár 's a' többek nekem 
bizony nagyon tetszenek." 

/£> akarna e' szerint ?* 
„S ok p é n z t , s o k p é n z t ! kedves Bódog-

falvy úr! tudniillik száz, az az s z á z egész tal
lért !" 

,Lássa ön Lesy úr! ez itt nagyon helyén 
van: ha barátunktői kölcsönzünk, Földy úrral 
kell szólanunk; ha azonban szükségéből bará
tunkat kisegíteni akarjuk: a,' másik szomszédom
mal, Patay úrral. De jól jegyezze meg Lesy úr, 
csak illy alkalmazással van igazán helyén a* 
dolog. •— 



K.isde«lóvó-intézetekről. 

„l?E.onda isten : „Teremtsünk embert a' mi áb-
rázatunkra, és a' mi hasonlatosságunkra és ural
kodjék mind az egész földön." így szól Mo'zes 
a1 teremtés könyvében , és e' nagy szó igaz, és 
e' szó naponként teljesül, sok helyt már be is 
tölt. Ha ti azt mondjátok: ezen ember a,' kisded
óvó-intézetekről akar beszélni, 's beszédét Ádá
mon kezdi: tudjátok meg hogy mi azért is va
gyunk a' földön, hogy e' földet e m b e r i v é te
gyük, emberisedjünk mi 's a1 föld is emberivé 
válandik, és mint szolga engedelmeskedendik urá
nak, és műveletéhez szabja magát. Átteszlek ti
teket gondolatban egy igazán e m b e r i vidékbe: 
nézzétek e1 fűszál nem az, mellynek hasonmása 
amott a' vadonban nő; azon állat, melly előtte
tek szaladgál, nem ollyan mint volt, mikor őt az 
őserdőkből kihozd az ember; ama fának termetét, 
gyümölcsét a' természet az ember után alakítá; 
ama patak nem úgy, és nem ott foly, hol és miként 
magától folyna a ; hegyekről való leömledezésé-
ben 5 a' tájék, a? levegő nem az, melly a1 terem-
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téskor e' helyen formáltatott: szóval itt az egész
ben, 's ennek minden részében, minden tárgyban 
az ember látszik, mert e' földet m iveit ember lak
ja. „De hát hol van ez ?" így szóltok talán ti, 
kik csak azon barázdát ismeritek, mellyet ekéitek 
szántanak, 's kik mezőtöket csak azon állapot
ban nézitek és hagyjátok, mellyben őseitek ha-
gyák azt: kérdjétek meg ti azokat, kiknek azon 
szép szerencse jutott, hogy több helyt is láttak 
világot, 's azok megmondják nektek, hogy illy 
hely számtalan van e' szép föld' hátán; de hol? 
ott, hol neveltség 's ennek eredménye a' mívelt-
ség lakozik; ott, hol az ember jókor megtanulja 
hogy s z o r g a l o m és j ó e r k ö l c s az élet vezé
rei, 's e1 kettőben lesz ő emberré, 's teszi emberivé 
mindazt, mit magáénak mond, 's a' földet, mely-
lyen lakozik. lm ti azt mondjátok, apáink meg
hódították a? magyar földet ; nem. ők csak meg
keresték azt; hódolni csak akkor fog, ha mi uno
kák meghódítjuk őt, ha kezeink1 míve után szebb 
díszre víruland, ha mind ben kebleinkben, mind 
kün határain míveltség"1 országa leend, 's elmond
hatjuk: szép vagy oh hon! áldásokkal bérczei-
den, áldásokkal tereiden, de igazi díszedet fiaid 
adák, te mívelt népnek mívelt földe. 

Valamint egyes emberek, úgy a,' nemzetek 
és népek is a' melly mértékben emelkednek a' 
Művelődésben és előhaladásban, ép azon mérték
ben kezdik jobban megjobban átlátni a1 nevelés* 
szükségességét, és kezdik inkább meginkább 
érezni annak hiányát és fonákságait. Ha édes 
nemzetünk eló'haladtáaak semmi más jele és tanú-
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bizonysága nem mutatkoznék is, minden kétsé
get kizárólag bizonyítja ezt azon körülmény, hogy 
soha e' hazában a1 nevelés szükségessége any-
nyira nem éreztetett, mint most. Szózatok kelet
keznek, itt is, ott is, egy nap úgy, mint más nap, 
szózatok, mellyeket tisztelt ajkak szólanak, és 
tettek, mellyek mind meg annyi áldozaíjai a' ha
za- és emberszeretetnekj mert jótékonyságuk nem 
szempillantatnyi, hanem csak a'késő ivadék által 
érezhető: e1 szózatok, e1 tettek mind csak azért, 
hogy a' magyar nevelést kapjon, hogy a1 neve
lés józan és boldogító módja kiterjesztessék mind 
az előkelők1, mind a1 köznép1 gyermekeire. Több 
szép iskoláink virágzásának alapja, le van téve, 
de az iskolai nevelés mindig félszegnek marad; 
ha vadul felnőve küldjük oda gyermekeinket, ha 
elhanyagolva, ha czéltaianúl tölt el rájuk nézve 
azon szép zsengekor, mellyben minden erkölcsi 
érzés alapszik, rs mellyben a' leendő ember' csi
rája fogamzik. 

Mindeneknek előtte engedjétek meg, hogy a' 
kisdedóvó-intézeteket komoly figyelmetekbe ajánl
jam. Az író, kit tárgya buzdít, érzelmeinek ára-
dozásaiban felhívhatja a' lelkesedés' hevületét, ha 
bírja a1 szó hatalmát, 's hatása elragadó lehet. 
Én ez ügyet egyszerűen kívánom előtárni, nem 
hevületet fölhivólag, mi múlékony és szempil
lantatnyi, hanem a1 hideg eszmélethez szólólag. 
Tenni kell, 's ha a' közjó előmozdítása nem elég 
inger, tegyünk önérdekből. Mert ki az, ki nem 
érezné naponként az aljasságot, és a' gonosz' 
terjedését a1 nép közt? ki az, ki ostobaságba, 
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otrombaságba nem ütődnék minden ipar- és haszon
ra czéízó törekvéseiben? Irtani kell a* gonoszt, 
terjeszteni a1 mívelődést, 's ezt gyökerében: épít— 
tsünk kisdedóvó-intézfeteket! óvjuk meg kisdede
inket az erkölcsi romlástól, nyissuk meg elöltök 
a' mívelődés' útját; tegyük azokat, kiket idvezi-
tőnk menyország' képviselőinek mond e' földön, 
valóban menyország' örököseivé. Ismét és ismét 
mondom : építsünk kisdedővó-intézeteket. 

i . • • • A 

„Valaki egy gyermeknek gondját felveszi, 
az én nevemben, az énnékem veszi föl gondo
mat" azt mondja az idvezítő fJMate Ev. 18. rész.) 
És ismét alább: „vigyázzatok, hogy valamellyi-
ket a1 kicsinyek közül meg ne vessétek, mert 
nem akarja a.' ti mennyei atyátok, hogy elvesz-
szen egy is e1 kicsinyek közül." Nézzünk el ut-
czáinküi), hány kisdedet látunk szerteszét ámo-
lyogva, kikről el lehet mondani, hogy napOnnau 
át utczára vaunak kitéve. Mennyi szerencsétlen
ségnek, mennyi erkölcstelen példának van kitéve 
a' kisded ezen utszai nevekedés alatt! *s bárha 
ritkán történik, hogy gyermekek halálra tapostat
nak az utczákon nyargaló szekerek és állatok 
állal; de annál gyakrabban láthatunk kisdedeket, 
kiknek derekuk vagy csontjuk kettétört, kik 
összeégtek, vagy másképen egész éltükre nyo
morékokká lettek. Ez onnan van, hogy a' szü
lék elmennek hazunnan, a1 kisdedek pedig az ut
czára rekesztetnek ki, hol a' még alig 6 - 7 éves 
kis gyermek kisebb testvérére ügyelni, azt ide oda 
hurczolní kénytelen levén, emelgetésével, vagy ma-

Mentor. 9 
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ga lesz nyomorékja erőlködéseinek, vagy ügyet
lenül elejtve védenczét, derekát és csontját töri. 
Ha hideg vagy egyéb gátolja a1 szabad utczás-
kodást, szobába rekesztetnek; hol unalmukban 
egyik a' másiknak kárt teszen, mindenfelé hely
telen tetteket mi veinek, mint a1 múlt évi érmellé-
ki példa is bizonyítja, hol két, illy mo'don szobá
ba zárt gyermekek a1 házat magokra gyújtották, és 
tűz martalékivá lettek. Nézzük el továbbá ezen 
utczai nevendékeket, mint tanulnak meg egy 's 
más erkölcstelenséget a1 nélkül, hogy tudnák mit 
beszélnek, 's szoknak egymással verekedni, 's az 
utczánjárokkal a" bosszúságig ingerkedni. 

Ezen utczáskodása, 's igy minden erkölcs
telenségre elvetemülése az ollyan kisdedeknek, 
kik sem iskolába járni, sem egyéb munkára még 
nem alkalmatosuk, 's kiknek állapotjuk nagy vá
rosokon elvetemültébe számuk pedig több mint 
nálunk, ébresztette föl a' kisdedóvo-intézetek' esz
méjét; a1 czél előbb csak az volt, hogy a1 tehe
tetlen, 's napi kenyeróket kézi munkával kereső 
szülék, kiknek idejök gyermekeikre ügyelni, 's 
készségök azokat józanon nevelni nincs, egy olly 
intézetbe küldbessék azokat, hol reggeltől estvig 
jő ügyelet alatt lévén, jó erkölcsben neveltesse
nek 's hasznosan képeztessenek. Alig 18 éve 
hogy Angliának néhány derék férfia egyesült ez 
idvességes terv1 létrehozására, 's tökélletesitvén 
azt, mi az előtt Skóthonban és némileg Hollan
diában egy két emberbarát által gyakoroltatott, 
csak hamar két £ma is országid} kísdedóvó-in-

,-tézet állíttatott fel általuk Londonban. Százankint 
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keletkeztek ezután az illyen inte'zetek nem csak 
Angliában, hanem Európa' és Amerika' több sta
tusaiban. Magyarországra hogy átplántáltattak, 
14 éve múlt már; de sokáig egy kettő tengett 
csak, míglen ezelőtt öt évvel egyesület alakult a' 
kisdedóvő-intézetek terjesztésére és tókélletesíté-
sére; ez egyesület pedig nagy férfiakat, és ép 
olly nagy és lelkes asszonyokat számlál tagjai 
közt, úgy hogy naponként keletkeznek nálunk is 
ezen intézetek, tökélletesűlve, 's hasznuk nem 
csak szegény sorsú, de az előkelő polgárok kis
dedeire is kiterjesztve. Nincsen is olly magjai* 
kebel, melly bármi kevéssé is képes nemes és 
jó czélokért melegűlni, 's nem képzelhető olly 
ember, ki bármi kevéssé is megismerkedett ezen 
intézetekkel, hogy ne óhajtaná azokat, 's áldozatra 
kész nem lenne létesítésükért. 

Halljátok meg e' szót ti kicsinyek és na
gyok, ti szegények és gazdagok! halljátok meg 
e1 szót, 's ne vegyétek ezt is e' beszéddús , de 
tettben szegény időszak egyik csengő szavának 
és zengő czimbalmának; értsétek meg, nem elő
ször hat füleitekbe! Nincs idvezítőbb szentebb ér
deke a' polgári társaságnak, mini a'nevelés. Hogy 
pedig olly kevés történik mégis ennek előmozdí
tására, annak az az oka, hogy az e' körüli fá
radozások nem a' jelennek, hanem a'jövőnek gyü
mölcsöznek, 's a' tevőre csillogó fényt nem árasz
tanák. — Minden mi ekkorig aJ nevelés körűi 
történt, leginkább az iskolák gyarapításában ál
lott, 's ez idves, e' hasznot árasztó; de elvolt 
nagyobbára felejtve és mellőzve azon csirázó 

9 * 
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életkor, melly az egész életre nézve legfontosabb, 
legkövetkezetesebb, u. m. az élet1 liét első éve. 
Ha későbbi éveink és iskolai neveltetésünk, vala-i 
mint tanulmányaink nyomait felerésznyire eltör
li is az idő és feledékenység j de változatlanul 
meghagyja azokat, miket első éveinkben leirtuífk 
és hallottunk: lelkűnk ílletetlenűl nyílik meg ekkor 
minden benyomásnak, s1 mit ekkor felfogott úgy 
lehet tekinteni mint a1 lélek abc«ét, melly a1 

huszonöt betűként egy könyvben, minden gondo
latban, minden mondatban előfordul. 

Az ember1 testi és lelki fejlődéseinek ezen 
nevezetes időszakában egyedül a1 szülék vezér
letére van bízva a,' nevelés. Szép és nemes érzet 
a' szülei érzelem, •'s mindnyájan a1 szülei szere
tetben melegedünk föl az erkölcsi jdnak érzetére, 
's egész éltünkben visszatükrözik rajtunk szüle
ink bánásmódja: de hányadik szüle érzi igazán 
magát és fontos elhívatását, hányadik fogja föl 
gyemekei iránt való kötelességét, és tudja, vagy 
csak igyekeznék is megtanulni, betölteni azokat? 
Pedig istentől természet1 örök törvényei szerint 
adott joga a1 magával tehetetlen kisdednek leg
előbb szüleitől, 's azok után magától a1 köztársa
ságtól követelni növeltetését. — 

Nem szándékom hosszason fejtegetni, hogy 
a.' szegény sorsú, élelmöket napszámmal, kézi 
munkájukkal kereső szülék gyermekei milly baro-
milag növelteinek, — pedig eseteket hozhatnék 
föl nektek, mellyekben az embert alábbvalónak 
láttam az állatnál, mert hiszen az is szereti és 
szánja kölykeit, 's ezen gyermekek utczai nőve-
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kedését főlebb egy két vonásban rajzolgatám. 
azonban ha nem is állítom azt, hogy ezen szü
lék gondatlanságát akarathiány, vagy hanyag
ság okozza mindig, annyi mégis igaz, hogy gyak
ran sem idejó'k, sem készségök nincs ügyelni 
gyermekeikre. Kétségen kívül való tehát az Hlyek
re nézve a' kisdedóvó-intézetek' áldásteli volta 
és szükségessége; előkelő 's gyermekeik javát 
szivöken kordozó szülék pedig nem jőnek-e ollyan 
helyezetbe, hogy magok nem gondviselhetvén őket, 
kétes erkölcsű cselédre bízni, vagy a' vak tör
ténetnek átengedni kénytelenek? Hányan van
nak ollyanok, kiknek házuknál gyakran esnek je
lenetek, mellyeket jó volna ha soha sem látnának 
gyermekeik? Itné ott lenne a' kisdedóvó-iníézeí, 
hol regtől estig jó ügyelet alatt, jó kedvel és ha
szonnal tölthetnék el a' napot kicsinyjeik. — 

Azonban ne tekintsük a1 kisdedóvó-intézete
ket csupán mint a' szülék1 szükségben-segitójét, 
tekintsük úgy, mint az első gyermekkor józan nö-
yeltetésének szükséges föltételét minden rangú 
ember gyermekeire nézve. Ezen intézetben a' kis
dedek növeltetése egy, tapasztalat1 és tudományos 
vizsgálatok nyomán felállított mód- és rendszer 
szerint vitetik, és mi fő, egybeköttetésben a ' há
zi növeléssel; mert nemcsak estve, de délben is 
haza vitetheti kisdedét minden, 's így legtöbbet 
szülei mellett lehet az; holott megfordítva, ezen 
intézetek megadják a1 házi növelésnek azt, mit 
a1 növelésre legalkalmatosabb szülék sem tehet
nek meg, u: m.a1 szünteleni elfoglaltatást, mely
ben vannak az intézetben a1 gyermekek, 's továb-
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bá azt, hogy ott már jókor rend után tanulnak 
tenni mindent, unalmat nem éreznek, kikerülik 
az ámolygást és semmit nem-tevést, melly álla
potban sokszor kénytelenek lenni az otthon ne
vekedő gyermekek, 's mellyben legtöbb rosz-
szat szoktak megtanulni; a1 mi pedig legtöbb, vi
dám kedvel töltik idejüket mindig, és társaságban, 
mit annyira óhajtanak , ügyelő szem vigyázván 
rájuk. Még magukra a' szülékre is, kivált a1 

köznépre nézve, jóltevő hatással vannak ezen 
intézetek, mert okosodva 's nemesebb erköl
csökkel térnek a' kicsinyek szüleik házába 's 
példaként állanak előttök, hogy szelid és erköl
csös móddal jobb nevelni5 's nemesülő gyerme
keikben nemesülvén magok is, kedvet kapnak a' 
szelid, a1 gyöngéd bánás-módra, sőt megtörtént 
az is, hogy az alig öt — hat éves gyermek ká-
ronkodó, vagy más erkölcstelen tettel végbevi
vő szülőjét hathatósabban megtérítette és javítot
ta, mint minden más oktatás és fenyiték, csupán 
egy ártatlan intéssel vagy szóval, emlegetvén, 
hogy az illyent, mint rut és vétkes tettet, kerül
ni tanulta ő az intézetben. — 

Egy szép illusioba kívánom áttenni maga
mat, 's mintha egyik lennék egy hazánkban vi
rágzó vagy virágzandó kisdedóvó-intézet felügye
lői közül, egy naplót irok, följegyezvén az inté
zetben fölügyelve eltöltöttem nap' történeteit. — 
Ez csak egy töredékes rajz azon ezerféle életké
pekből, mellyeket á1 kisdedóvó-intézeti vidor gyer
mekvilág 'a nevelés naponként felmutatnak 5 ez 
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is talán, bár kevés részben, ismertetésére szol-
gáland ezen intézeteknek. 

Napló, 
K. BT. he lység ' kisdedóvó lutézetébtil . 

1840. Május' 1-ső napja. 
Gyermekek' száma 135. 

6 ó r á t ó l 8-ig. A' nevelő és nevelőnő ké
szek h' gyermekek' elfogadására, a' szobák ki-
sepervék, kiszellőzvék, tiszták. A' gyermekek hat 
óráig mind fölgyültek, az ajtóban fogadta, 's 
vetteát kisérőiktől őket a' nevelő, megnézvén tisz
ták-e, megvannak fűsülve, mosdva? Kik egész 
napra való eleséget hoztak magokkal, batujokat 
az arra szánt szekrényben a' nevelő előtt lerak
ták. Szép lévén az idő, kün a'játéktéren és szín
ben mulatoztak, vígan csevegve, és reggeliöket 
elköltve. Nyolcz órakor szokott mód szerint ([csen
gettyű vagy taps} jelt adván a' nevelő, rendbe 
állva, párosan a' nevelő és általuk adott tactusra 
a1 házterembe sétáltak. Mindnyájan letelepedvén 
a' padokon, szokott reggeli imádságukat elmon
dották és elénekelték. 

8y4 óra. Éneket tanulnak. 
8'/2 óra. Egy történetet beszélett el a' ne

velő, melyről áttérőleg, egy kis fiu tegnapi vitá
ját emlegetvén, alkalmat vett az engedelmesség
ről beszélgetni a' gyermekekkel. 

9 óra. A' nevelő jelt adván, a' kisdedek 
apró osztályokra szakadoztak, 's mindegyik osz
tályt egy egy, a' nevelő által kijelelt i n tő (mo-
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nitor) veyén vezérlete a lá , a' kis csapatok na
gyobb része a' köröskörűi felállított fekete táblák 
előtt megállván, a' betűket ismerni, kimondani és 
írni tanulgatákj midőn más felől a' gyakorlottab
bak külön kőtáblákon már folyvást írdogáltak. Szép 
vala hallani, az alig öt — hat éves kisded mint 
vezérli kisebb 's egykorú társait a' betűk, szó
tagok kimondásában és leírásában, annyival in
kább, hogy ezen kis kitüntetéssel járó' működés
ben föl fölcserélgetik egymást, mindenütt. a' kö
rűi járkálló nevelő és nevelőnő őrködvén a' csa
patok felett. 

9'/2 ó ra . A' szokott jelre, szép sorban mind 
az udvarra takarodtak a' kisdelek, és részint a' 
nevelő által kijelelt, részint maguk által válasz
tott rendezett és szabályos játékokhoz fogtak, az
az, ollyanokhoz, mellyek kisebb, nagyobb mérték
ben test gyakorlatra tartozok, és gymnasticai el
veken alapulók voltak. Lehete látni mint ragadja 
a' vidorabbak köre a' lassút is magával, mint 
élénkül a' közmozgalomban a' kicsinyek1 serge, 
's mint inti egyik a' mást a,' rend1 fentartására. 
Csupán egy újonan fölvett fiúcska illetó egyik kis 
pajtását rút káromlással, kit megakarván a' ne
velő büntetni, több kisdedek kérésére, maga is ja
vulást ígérvén, megbocsátott. 

11 ó r a . A1 gyermekek közül sokan szal
makötéshez fogtak. A* leánykákat a1 nevelőnő né-
melly csekélyebb asszonyi munkákban oktatgatta. 
Mindnyájuk figyelmét pedig elfoglalta a1 nevelő 
azzal, hogy az asztalosmesterségről beszélgetvén, 
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némelly ezt tárgyazó képeket és műszereket mu
togatott a' gyermekeknek. 

11 3 / 4 ó r a . Imádság e's éneklés. Miután ebéd 
ideje következvén, a,' gyermekek közül néhányat 
szüleik liazavitettek, az intézetben maradók sor
ba állván, az intésre a' nyílt szekrényből ebédre 
valójukat a' nevelő előtt rendre kivették, és evés
hez fogtak. A1 nevelő nyílt ajtónál ebédelt? és 
szüntelen szem előtt tartotta a' gyermekeket. Ebéd 
ufán két óráig a1 szabad játék és időtöltés ideje 
volt, mi alatt a' hazamentek is rendre begyülekeztek. 

2 ó ra d é l u t á n . Imádság és éneklés a'be-
gyűlekezés után, mi a1 szokott mód szerint esett 
meff. Ezután a' természet-históriából az orosz-
lányról beszélgetett velők a"1 nevelőj megmutatván 
képét 's történetecskéket mondva róla. 

2 ' /2 ó r a . Számlálni tanultak. Kellemes élénk
séget adott ennek az, hogy kéz, és láb, tactusos 
mozgatásával kötötték egybe, utánozván egyszer
re, a' nevelő által intőnek kihívott 's a.' (anitó 
szék előtt fenálló kisdednek előmutatásáf, 

3 óra . Beszélett a" nevelő Hunyadi János
ról, említvén, hogy ő építette Hunyad várát; melly 
alkalommal geographiai ismeretadásúl magyaráz
gatta, hogy mi a1 vár? és mi a1 város? 

3 ya ó r a. Játszáshoz fogtak, újólag rende
zet és szabályos játékokban, mint délelőtt. 

5 ó ra . Begyulekezvén a,' játéktérről, a*1 napi 
történetek és hallottak visszaidézésével foglala-
toskodának. A1 beszélgetés közös volt, a' kisde
deknek egy egy érdekes észrevételével fűszerezve. 
Végre hat óra kőzeledlével imádság és éneklés 
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zárta be a' napirendet. Miután nagyobb re'sze a1 

kisdedeknek kísérőivel hazavonult, azok, kiknek 
szüléik a' mezőn voltak estig elfoglalva, valamint 
azok is, kik kis pajtásaik1 társaságában tovább 
is játszani kívántak, sötétig maradtak. 

E ' naplót azonban úgy lehet nézni mint holt 
vázát annak, mi ott ezernyi változatban és élet
elevenségben megy végbe naponként. Csak érin
teni kívántam általa azt, mi a' kisdedóvó-intéze-
ieknek iránya és jelleme: ú. ni. szünteleni elfog-
laltatását a' gyermekeknek lelkettestet fejtőleg, 
úgy hogy unalmat ne érezzenek, továbbá a1 

szelíd bánást és erkölcsi hatást. 
Térek már a' dolog' derekára, az intézetben 

megkivántato'król 's a' költségvetésről rövid váz
latban véleményemet közlő. Előlegesen az álta
lam tervezendő kisdedóvó-intézet' lényegét kívá
nom meghatározni, hogyha netalán ti szegényebb 
faluk lakói költségesebbnek találnátok egy illy in
tézet felállítását, mint erőtök bírhatná, tudjátok 
meg, hogy én példány kisdedóvó-intézetró'l szólok, 
azaz, ollyanról, melly a1 leglebeíőbb tökéletes láb
ra levén felállítva, nemcsak kisdedek' növelésé
re, hanem ez által kisdedóvók', növelők' képezé-
sére és gyakorlati fejtésére van irányozva. Meg
mondom, miért szólok példány-intézetről; ugyanis 
a' kisdedóvás csak úgy vállhatik országossá, id-
ves hatása csak lígy terjedhet el a' nép közt, ha 
minden nagyobb nevelő-intézeteink, iskoláink mel
lett egy példány kisdedóvó-intézet álland fel olly 
végre, hogy az iskoláinkból kiszármazó falusi re-
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ctorok, iskolamesterek előbb a" kisdedóvásban gya
korlatilag kiképezhessék magokat. Mi kellend az
tán egy falusi kisdedóvó-intézetre? a' falusi ta
nítónak valamivel jobb fizetés, 's egy tágasabb 
Szobával több lakhelyül. Különben is a1 falusi 
köznép' nagy része nem bocsátja iskolába gyer
mekét, mihelyt valamire használhatja őt, de ha ki
sebb, annál örömestebb hagyja más' jó ügyelete 
alatt, mert csak nyűgnek vinné a1 mezőre magá
val, 's különben is utczára csapná ki; úgy hogy 
a1 falusi tanítók czéljoknak csak úgy felelnek meg, 
's úgy válnak azzá, mivé lenniök kell, ha min
den falusi iskola egyszersmind kisdedóvó-intézet
té alakuland át. 

Ez tehát az ok, miért óhajtok minden na
gyobb nevelő-intézet mellé egy példány kisded
óvó-intézetet; föltevém pedig azt, miben kétkedni 
nem is lehet, hogy minden egyházi igazgatósá
gaink melegen pártolván ez ügyet, törvénynyé te-
endik, hogy senki ezután falusi tanító ne lehes
sen, ha előbb a1 kisdedóvásban nem gyakorolta 
magát. Ti, kiknek szíveteken fekszik a' közügy; 
ti, kik a,' mánál tovább szerettek nézni, mondjá
tok meg a1 pillantatnyi kis érdekek' embereinek, 
hogy e' pontban az egész nép' érdeke fekszik, 
's hol népérdek forog fen, ott tenni kell, 's tehet
ni több, mint emberi öröm, nem tenni pedig bűn. 

Egy intézetbe felvétethetendő gyermekek' szá
mát legföllebb 150-re teszem. Vannak intézetek, 
kivált Londonban és Párizsban, mellyekben 3 0 0 
kisded is felgyűl egyszerre, de az illy nagy szám 
terhessé, sőt sokszor lehetetlenné teszi a' pontos 
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fölügyelést. Y'árosokon tehát, minden két ezer la
kost magában foglaló város részére egy intézet mar 
megkívántató j nincsen pedig olly csekély falu vagy 
helység, hol (mint fölebb mondám} egy kisded
óvó-intézet szükséges és helyén nem lenne. 

De lássuk már átalános és rövid kimutatás
ban : mik a' főbb megkívántatok egy példány-
£kisdedóvó~) intézet"1 fölállításához: első egy t e 
l e k , mellynek megválasztásában arra kellene fi
gyelni, hogy az egyfelől elég tág, alkalmatos fek
vésű, másfelől a1 helységnek azon részén legyen, 
melly középponton a1 szüléknek keze1 ügyében 
van, a1 városi lármától, és utczai szabad köz
lekedéstől elkülönítve. Ezen telken lenne az épü
l e t , mellynek főrészét a' kisdedeket teljes szám
mal magában foglaló közterem tenné, olly tág te
rűlettel, hogy a' nevelő kissé felemelkedett kettős 
széke körül szabadon mozoghassanak &' gyerme
kek. Ülőhelyök kétféle, lenne, u. m. mozdulatlan és 
egymás után mind főlebb emelkedő padok, mellyekbe 
csak közbül járhassanak és mindnyájan elférhes
senek ; továbbá mozogható padok, midőn a,' mo
nitorok szerint csapatokra kell hogy oszoljanak j 
magában értetik, hogy ezen padok' magassága, 
emelkedése a' kis sereghez lennének alkalmazan
dók. E ' terem bútorzatához tartoznának több a' 
fal mellett felállított festett fekete táblák; termé
szeti és művészeti tárgyak, valamint mathemati-
cai figurák1 mintái, hasonló tartalmú képek; az 
a b c-t és szótagolást mutató táblák sat. sat. 

Ezea főteremhez egy kisebb szoba lenne mel
léklendő, hol a' nagyobb és gyakorlottabb gyér-
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mekek külön tanításban részesülhetnének, 's melly-
ben egy vagy két ágy lenne helyezve, az elálmo
sodott vagy egyéb okért lefektetendő kicsinyek'* 
számára , valamint egy pitvar, hol esős és téli 
időben a' gyermekek' öltönyei, a ' gőz1 kikerülése 
végett, felagattathatnának, ételeik az arra szánt 
szekrényben eltétethetnének. Mindezekkel pedig, 
valamint az udvarral és játéktérrel szoros egybe-
köttetésben lenne a1 nevelő* lakja, melly legalább 
két alkalmas szobából, konyha- és kamarából á l 
lana. 

Második és legfontosabb szakasza az inté
zeti teleknek a ' j á t é k t é r . Játékban mutatkozik 
a' kisdedek' élénk kedélye, 's lelkületűk ebben 
fejlik ki leginkább: a' kisdedóvás főbb és külö
nösön erkölcsi hatásköre a' játéktéren vau. Ennek 
tágasnak kell lenni, hogy a* katonásdi 's más j á 
ték-fejleményeknek szabadtere legyen; egy része 
fedél alatt, melly esőben, hóban, száraz helylyel 
kínálkozzék. Mindezen színben, mind az udvaron, 
helylyel helylyel ollyas készületek lennének, mely-
lyek által a* kisdedek a' gymnasíica' elemeiben 
gyakoroltathassanak, illyenek lennének: alább 's 
magasbra fektetett gerendák, egy vagy két füg
gő henger, mellyekről lelógó kötelekben csipesz-
kednének kar- és kézerő gyakorlatúi saí. Mind
kettő pedig vastagon poronddal lenne behintendő 
az eső* szabad lefolyásával, ne hogy pocsolyák
nak hely adassék, mellyben tapicskálni 's mázo-
lódni szeretnek a* kisdedek. 

Hogy korán becsepegtethessék a' kisded' lel
kébe azou kímélet sőt mondhatnám: tisztelet, 
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mellyel a' társas viszonyokat ismerő embernek 
tekinteni kell a1 növények' és gyümölcsök' te
nyésztésében való' szorgalmat; hogy ne félelem, 
hanem elv szentesítse a' mezei rendőri szabályo
kat a' nép közt, egy kertet óhajtanék minden kís-
dedóvó-intézeteknek, mellyben virágok 's fák le
gyenek , vagy ha a' tér' szűke ezt nem engedné, 
egy két fát virágot a1 játéktéren, mellyek alkal
mat nyújtsanak sok szép, erkölcsöt és értelmet fej
tő - oktatásra 's a'földmívelés' megkedveltetésére; 
hiszen mi úgy is szántóvető nép vagyunk. Ez 
másutt a1 legüdvösebb sükerrel gyakoroltatik , 's 
hogy más példát ne említsek, a' Párizsban C o c -
hin által fölállított nagy kisdedóvó-intézet játék
tere virágokkal van körülpárkányozva. 

A1 mi már az ezen és illyetén kellékekre 
szükséges költségvetést illeti ez azoknak lenne 
dolga, kikre a' kivitel bízatnék. A' nevelő és 
nevelőnő' fizetésére nézve, ha rám bízatnék, elő
legesen meghatározólag olly pénzőszveget állí
tanék meg, mellyel (V kisdedekkel ellevén min
den szempillanatja foglalva} tisztességesen kijö
het, a1 körülmények szerint a1 nevelőnek 2 0 0 — 
300 . p. forintot évi fizetésül, a1 nevelőnőnek 
pedig százat. Magában értetik, hogy nevelőnő 
csak a' nevelő felesége lehet, 's ha ezen hiva
talra az alkalmatlan lenne, úgy a' 100 p. forint 
évenkint az intézet' tőkéjéhez toldatnék, mig ar
ra magát alkalmatossá képezett nevelőnő talál
koznék ; ez olly nevezetes pont, hogy a' kisded-
ővó-intézetek eszméje szerint csaknem szükségesebb 
egy értelmes alkalmatos nevelőnő, mint nevelő. 
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Még egy évenkint járandó pénzőszveg len
ne megállítandó, mellyel az intézet' házi szük
ségei pótoltatnának, hova tartozónak látnám min
den ezután felállítandó példány - kisdedóvó-inté
zettől az egyesület1 pénztárába évenkint ha nem 
több, legalább egy részvény' fizetését, mit agy 
lehetne nézni mint egy lánczszemet a' központo
sulásra, a1 mire a' nevelés' vezérletében töreked
ni kellene; mert míg a' nevelés' ügye országossá 
válnék (jmit, ha csakugyan igaz, hogy derű vál-
tandja fel a1 magyar ég' boruját, mint szükséges
képen föltételezett dolgot, várnunk kell} azon kel
lene lenni, hogy minden keletkezendő intézetet, 
magával a' központi egyesülettel egybekötvén, se
géljük egyfelől az egyesület nemzeti idves hatá
sában, mit eddigelé is bebizonyított ; másfelől egy 
közös terv szerint munkálódván, a1 részek, az 
egésznek tanácsával, segedelmével élvén, benne 
és általa erősödjenek. 

Erről ennyit csak közbevetőleg, mert fen-
tartom jogomat bővebben értekezhetni e' tárgyról 
majd, ha annak idejében a' kisdedóvó-intézetek 
belső elrendezéséről 's a' felügyelés' módiáról 
közlendem véleményemet. Bevégezhetném ugyanis 
soraimat, nem szándékozván tovább terjedni érte
kezésemben az intézet' megalapításához kívánta
tó kellékek kimutatásánál; mert a' megalapítá
sához szükséges erő' és pénzbeli tőke1 mikénti 
beszerzését a' mi illeti, azt minden egyes hely
ség és vállalkozó szabad intézkedéseiknek nyo
mán határozhatják meg; mindazáltal egy két szót 
kívánok tenni erről is, érintvén azon módokat, 
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mellyek által a' szükséges erő és pénzbeli tőke 
beszerezhető lenne, ezt pedig csak átalában, 
mert ezek minden egyes helység1 körülményei 
szerint különbözők lehetnek. 

A1 szükséges erő1 és pénzbeli tőke' beszer
zése három kútfőből lehetséges, ezek: 1. Egye
sek1 adakozásai és pénzbeli alapítványai. 2. A1 

szülékre tett rovatai. 3. A1 közjövedelmek1 egy 
részének ezen czélra fordítása. 

A1 dolgok' mostani állásában ha nem is egye
dülvaló, de legfőbb segédforrás az első, u. m. 
az egyesek alapítványai. Faluk1 birtokosai, ki
ket öaérdekök, ^ ha kissé figyelmükre méltatják 
az ügyet, azon nemes ösztön késztetend, hogy 
illy kevés áldozattal jobbágyaik1 jóltévői lehetnek, 
követni fogják szivök' sugallatát, azoknak utasí
tásomra szükségök nincs; egyesületek, minthogy 
egy példány-intézet1—miről szólok — létrehozása 
ezek által kivihető, véleményem szerint legjobban 
teendenek, ha kebelökből egy biztosságot nevez
nek ki, mellyuek tagjai olly férfiak lennének, kik, 
ha találkoznak; főbb helyezetben és tekintetben 
állanak. Tisztében állana aztán ezea biztosságnak 
az intézet' megalapítását ollyas gyűléseken indít
ványba hozni, az akadozásokat, valamint az ala
pítók1 kötelezvényeit bevenni, ''s a1 fogadott szó' 
megtartását eszközölni. Mig az intézet megalapí-
latnék, évenkint egy, vagy ha a' körülmények 
engedik, több bálokat hirdetne és tartana a1 biz
tosság felhíván a' hölgyek1 díszes koszorúját, 
hogy tegyék érdekessé kijátszásra készített mű-
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veikkel ezen bálokat, 's kövessék hő keblök' su
gallatát, jőt tevén örömet adólag és vevőleg. — 

A1 rovatalt úgy gondolnám czélszerünek, hogy 
midőn az illető helységek' lakói az intézet' há
zának fölépítését, ha kivárhatnék, szekér-és gya
log-napszámmal segéllnék, ha szükségesnek mu
tatkoznék a1 pénzbeli rovatai i s , az egyszer és 
nem több versen lenne kivetendő; mert ha a1 szü
lék gyermekeik' növeltetéseért évenkénti fizetésre 
köteleztetnének, úgy ez által a' köznép, melly úgy 
is nem sokat gondol gyermekeinek mikénti növel-
kedésével, csak elidegenednék az intézettől. Azon
ban nem zárnám ki a' tehetősebb szüléket, hogy 
a1 nevelőnek szorgalma' jutalmául 's fizetésbeli 
pótlékul, mit tetszik, évenkint adjanak.— 

A1 mi pedig harmadszor a' közjövedelmek1 

egy részének e1 czélra fordítását illeti, eze
ket minden egyes helységek' testületei magok 
ismerik legjobban, 's magok is szokták ke
zelni; tehát a' róluk intézkedést, a' körülmé
nyek és tulajdon átlátásuk szerint, teendik. An
nyit azonban mondhatok ezekről is, hogy nin
csen olly csekély falu, hol ollyan közjövede
lem1 forrása nem volna, melly évenkint hasz
nálatlanul vesztegettetik el, 's mellyet jó gazdál
kodással, számtartással közhaszonra fordítani ne 
lehetne. Mert hogy egyebet ne említsek, hány 
helyt nincs az ? hogy az úgynevezett kántor
vagy szabad korcsmáriásnak a1 helység egyéb 
hasznát nem veszi, mint hogy a' falusbírák, ugyan 
csak a1 falu1 csapszékén, az ebből bejövő áre«-

Mentor. 10 
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dát a' kőzbonumra felpálinkázzak, 's így ,in 
i i a t u r a percipiálják. 

Ennyiben ez úttal búcsút veszek tőletek. Nem 
mondék semmit is, mit másutt jobban és bőveb
ben el nem mondottak volna, de hozzátok intézem 
szavaim, ti szegény sorsú becsületes magyar szü
lék! mert ti még e' tárgyról ennyit sem hallot
tatok egyszerre. Ha azon meggyőződést, melly 
a1 jól alkotott és jól folyamatba hozott kisded-
ovó-intézetek' megbecsülhetetlen hasznai fölött 
van lelkemben, csak fele résznyire is feikölthet-
tem bennetek, 's ha a1 szónak tett leend míve, 
higyétek, nem csekély lépés lenne a1 köz előha-
ladásban, ,s azt mondanátok : , i de je már, h o g y 
e z e n d o l g o t k o m o l y a n f o n t o l ó r a v é 
g y ü k.c Tudjátok ti azt, hogy szorgalom [és jó 
erkölcs teszik az embert boldoggá és gazdaggá 
ez életben; újra és újra mondom nektek, 's min
denek fölött kivánom szülék ! lelkeitekre kötni, mi-
képen növeljétek szorgalomban gyermekeiteket; ne 
gondoljátok azt, hogy igen jókor foglaljátok el a' 
kisdednek idejét, mert tudjátok meg hogy min
den kornak meg van a1 maga foglalatossága, 's 
ha nem is említem azt, miként örül a1 kisded, ha 
őt egyben 's másban megbízzátok, 's milly jó 
őt egy 's más kis műveletre felszólítani, csak azt 
hozom fel, hogy midőn az első gyermekkor' is
tene a1 játék, igyekezzetek neki játékot szerezni, 
játékot, — mellyben teste ügyességet, lelke táplálé
kot kapjon. Ne legyen első az, mit ő az életbe 
léptével maga körül tapasztalni kénytelen, hogy 
neki ámolyogva, semmit sem téve kell az osko-
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lába járhatás' idejét bevárni, 's hogy neki száz
szor kell unni magát (kivált ha előkelők szüléi), 
miV egyszer egy kiváltságolt játszd pajtásra akad
ván, életkora 's kedélye eleven vídórságában ré
szesülhet. Ki csak akkor dolgozik, mikor meg
éhezik, abból soha gazdag nem lessz, már pe
dig csak a' mindennapi kenyér szüksége fogja 
munkára nógatni a1 henyeségben, tunyaságban fel
nőtt gyermeket és embert. Hígyetek nekem a' 
szorgalom is természetté válhatik, csak kezdjük 
jókor hozzá szoktatni a' kisdedet. Ha egyéb dol
got nem adhatsz a1 kisdednek, mond legalább ne
ki: „Eredj játszódjál, ne heverj !« Igen, de egy em
ber magára csak féldolgot mívelhet, 's egy gyer
mek magára csak félig játszik; el kellene tehát 
küldeni valahova a1 kisdedet, hogy ne unja ma
cát. Igen de nincs ki ügyeljen ott rá? hát itthon? 
's inkább nyűgölődjék mások1 nyakán 's tanuljon 
egy 's más helytelenséget? Bizony mondom nék
tek, vétek parlagon hagyni a' kisdedben csírázó 
erőket, 's ha a1 régi időben Lykurgus még arra 
is ügyeltetni kívánt, hogy az anya míg méhében 
hordja gyermekét, csak szép alakokat 's képek
ben is nemesűlt formákat lásson, annyival inkább 
kellene ügyelni nekünk, hogy fejlődni kezdő kis
dedeink lelkileg testileg jó irányt kapjanak; e1 

pedig csak úgy lehetséges, ha több figyelemre 
méltatjuk &' csecsemő-és első-gyermek-kort; mi-
értis: , é p í t s e t e k k i s d e d ó v ó i n t é z e t e k e t ! ' 

Dr. Borsos Márton. 

1 0 * 



Arany-szabályok. 

Jó tanácsra 's jó barátra mindig szük
ség vanu jól mondotta, a' ki mondotta. Jó tanács 
sokszor aranynál is drágább, •'s van eset, mikor kön
nyen kipótol egy két lágymeleg barátot, 's legalább 
száz rósz atyafit. Nem hiszem, legyen ország 
széles e' világon, hol a1 jó tanács 's alkalmas 
időben ejtett szó becsesebb legyen, mint Erdély 
hazánkban; mert seholt nincs több szükség réá-
jok, mint épen itt, hol minden nyomon kevés jó
val sok rosszal, gyér örömmel sűrű szen
vedéssel, ritka boldoggal ezer boldogtalannal, 
a1 szegénység' •'s tudatlanság' különböző szí
nezetű 's fokozatú csoportjaival találkozunk. Vagy 
azt mondjátok: „könnyű osztogatni a' jó tanácsot 
mert semmiben kerül, de bajos ám megfogadni." Ba
rátim ! egy Hlyen ellenvetésre mindig készen vol
tam ; de bocsássatok meg, ha azt csak elméncz-
kedésnek keresztelem, vagy ha azt mondom, hogy 
az szép szín alatt eltaszítása a' szívből nyújtott 
ajánlatnak, eltakarása &' nemakarásnak,"mint mond
ják : nem akarásnak nyögés a' vége. Barátim! ne 
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csaljátok meg magatokat. Az öncsalás a' lázos 
betegnek fattyu-álma, melly a' fölébredésse 1 a? 

szenvedéseknek hosszú kínos sorát költi fel. Ha igaz 
az, hogy pénzt ér a1 mi pénzre segit, nem ta
gadhatjátok, hogy becses az, mi becset ad, szük
séges az, mi szükségből kisegít. Nem verik sen-
kP fejéhez a' jo' tanácsot j de ki az, kinek ezer 
kiáltó szükségei ne volnának? ki a z , ki eltolja 
magától a1 pénzt, vagy a' segítő kezeket, mely-
lyek szükségből fölsegitnek? Barátim! a' jó ta
nács : pénz, barát, segítő kéz, a' mint akarjátok. 
A' kinek vannak fülei a' hallásra, hallja! 

Nem új dolog, a' mit mondok barátim! Sokan 
mondották előttünk, 's rnondandják utánunk, meri 
az igazmondásra—'s illyennek kell lenni a'jó ta
nácsnak— minden időnek, népnek 's nemzedéknek 
szüksége van. Azok a1 hasznos tapasztalások 's 
életbölcsességgel teljes szabályok, mellyek egy 
családot, falut vagy orvost, a? jóléteinek 's bol
dogságnak bizonyos fokára fölsegítettek, másutt 
is, 's például épen közöttünk is meghozhatják 
gyümölcseiket. Barátim! csak mi legyünk örök 
szegénységre kárhoztatva ? mig más országokba 
saját és idegen tapasztalás után okulva, magas
ra hajtott a1 közjólét koronás élőfája; csak mi 
taszítsuk el magunktól az idő' 's tapasztalás' jó
zan leczkéit? Nem. Én erősen hiszem e' nemzet' 
számára is tartott az isteni gondviselés szeren
csésebb időket. De ne feledjétek, hogy isten csak 
eszközök, 's közelebről épen minmagunk által 
munkálkodik, azért'mondja a' példabeszéd: „se
gíts magadon és isten is úgy segit rajtad." 
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Némelly dolognak az a'természete, hogy mi
nél többször mondják, annál mélyebb gyökeret ver 
a1 lélekben, —• épen mint a' szeget, minél több
ször ütjük, annál mélyebben, hat fába, falba. 
így vagyunk különösen azon életszabályokkal, 
mellyeknek gondos megőrzése 's követése fölté
telezi világi szerencsénket. Hogyan kell a1 vagyon
szerzés 's megtartás körül gazdáskodni? Ezen 
kérdésekre ittott sok jó tanácsot olvastunk fe
leletül, mellyekhez ottanottan saját észrevételein
ket is ragasztani bátrak leszünk. Legkevésbbé sem 
kétkedünk azon őszinte vallomást tenni magunk is, 
hogyha ezen jó tanácsokkal, azon sok okos ember 
közül, kikkel gyönge fiatalságunkban egy 's más 
viszonyban állani szerencsénk volt, legalább egy-
kettő maga1 idejében megajándékozott, \s mi azo-
kot maga idejében követlük volna, bizony-bizony 
most szíves köszönetet mondanánk érette.. Hal
juk tehát ! 

1.) „ A z i d ő p é n z," így szól a' gyakor
lati angol, „A"' ki időt nyer életet nyer," igy a? 
latin. „Az idővel jön jó tanács," mond a' német. 
„Várjunk időtől, majd seyit az rajtunk," magyar 
példabeszéd. Es e' példabeszédekben annyi böl-
cseség rejlik, mennyit sokszor egész könyvekben 
is, bajosan találunk; mert — jól jegyezzétek föl 
magatoknak — a1 példabeszédek a1 népéletből 's 
az idő' próbáján kitisztult közvéleményből fejlelt 
igazságok, megannyi hű tükrei 's kinyomásai a1 

közértelmességnek. Minden népnél feltaláljátok 
más szavakban ezen igazságokat: „idő legdrá
gább kincse embernek;" „az idő bölcs haszna-



SJZ.A BOLYOK. 1 5 1 

lása egyedü'i útja a' boldogságnak." Magyar 
eleink is megvoltak győződve ezen igazságok fe
löl, csak kár, hogy nem tudták vagy nem akarlak 
eléggé hasznát venni. Tőlök vettük örökségül ama 
közmondást is: „ki jókor kel, aranyot lehu Néktek, 
barit m! a' jánv or, de keveset tevő apák' fiainak 
nektek jutott részetökbe azon érdem, hogy a' 
leczkét felhasználjátok, 's a' könyvekből a\ gya
korlati életbe átplántálva, a* termésre megérlel
jétek. 

2 . ) A z e l add p o r t é k á t , ha k i n á l -
n a k ve le , m e g v e n n i , ' s ha k e r e s i k , odább 
a d n i , s o h a se k é s s é l . Az első esetben olcsó' 
áron jutsz hozzá, a' másodikban bizonyosan sa
vát borsát megfizetik neked. Egy tehetős keres
kedő megvallá, hogy csak is annak köszönheti 
csekély gazdagságát, mert ezen szabályt mindig 
szemei előtt tartá. 

3.) A ' g y a k r a n elő f o r d u l d a p r d k ö l t 
s é g k o r á b b a n m e g a p a s z t j a e r s z é n y e 
det , s e m m i n t a' r i t k a , b á r n a g y ob b k i 
a d á s o k . Ha csak egy krajczárt vesztegettél el 
naponkint szükségtelenül, egy év alatt 6 Bf. 5 kr-
ral vagy szegényebb. A' karjczáros költségek 
végre szokássá fajulnak, pedig jdl tudjátok, kön
nyebb egy diót lenyelni, mint egy rósz szokást 
levetkezni. A1 ki a,' krajczárt is számba veszi, 
csak annál akadnak meg a1 forintok. Egy kis 
példát mondok: „Egy pénzes hazánkfia nagy men
nyiségű pénzt számláltatott le aszlatára, a1 jelen
lévő N. N. - nek kölcsön adandót. Számlálás -
közben egy húszas lehullván az asztalról, azt 
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mondja a1 kölcsönözni kiváno' a' húszast keres
gető házi gazdának. „Ne fáradjon uram bátyám, 
— egy húszas csekélység, majd megkapják a1 

legények," mire a' házi gazda nagy hirtelen ösz-
szesepri az asztalról pénzét, 's a' bámulás miatt 
csaknem kővé meredt öcscse urának ezen tanúsá
gos leczkét adá: „ki a' krajczárt nem becsüli, a1 

forintokot sem fogja becsülni; illy embernek nem 
szeretem kölcsönözni". Elzára pénzét az okos gaz
da, 's olt marada hosszú orral 's pénz nélkül 
öcsém uram. Éljen az okos gazda! igaza volt. 

4.3 A p r o n y e r e s é g e k , ha g y a k o r i a k , 
több h a s z n o t h a j t a n a k a' n a g y o k n á l , 
m e l l y e k (jmint mondják3 r i t k á n ü t n e k be. 
— A' szerfölötti nyerészkedés egy neme a' csa
lásnak, 's könnyen károssá is válhatik. Az okos 
nem fogja magát kétszer megcsalatni engedni, 's 
ha a' huzavonát észre vette, máskor &' becsüle-
sebb kalmárhoz szegődik. Ha jószágodat haszon
bérbe adod, ne fizettess szerfölötti bért; jószá
godból sajtolja ki a1 fölösleget, 's mint kifacsart 
czitromhéjjat, kapád vissza. — Egy pár példát 
mondok: Háromszék egyik falujában nagy men
nyiséggel szövik a.' csikós keszkenőt, az ott és 
Erdélyben máshói is divatost. Egy falusi mester 
ezerenként szedi bé ezen eszközöket 's adja to
vább, de minden darabot csak egy váltó kr. nye
reséggel. Egész Háromszék tudja, hogy a1 mes
ter ezen krajczárokból gazdagodott meg. — Két 
borral kereskedőt ismerek. Egyiknek életelve, 
nyereséggel odább adni borán, 's mindegyre ve
vőre talál; ad és vesas, vesz és ismét ad, 's 
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haszna tetemes. A ' másik évről évre tartogatja; 
nő az ár, 's ekkor még magossabb árt reméli, 
— száll ismét, \s ekkor a' régi keletet ohatja visz-
sza. De a' bor fogy, apad,* 's vele a' nyereség is. 

5.) K i s z ü k s é g t e l e n b ú t o r o k r a k ö l 
t i p é n z é t , e l t é k o z o l j a az t . Szükségtelen 
bútor holt tőke melly nem hogy gyümölcsözne , 
de naponkint fogy. Pénzszerző gazdától hallottam: 
„« ' pénzt még a1 pók is fogyasztja." A1 bútorról, 
mellyel főleg városiak czifrálkodnak — ha nincs 
szükség réá — még inkább mondhatnók. Nem 
tanácsos különösen tetemes pénzöszveget hever
tetni. A1 pénz csak úgy hasznos, ha kiadjuk. 
Pénzzel szerzik a' pénzt. Ki sok évek' jövedel
mét gyümölcstelenűl henyélted, magát, sőt ma
gát az országot is megcsalja. 

6.3 K i nem p r ó b á l , sem n y e r , sem 
veszt. Rebenczes katonából soha sem lessz tábornok. 
— Megfontolással kezdjünk mindenhez, de igen 
apróra ne számítgassuk a1 bekövetkezhető bale
seteket. A' katona ha csak golyóra, kartácsra 's 
kardélre gondol, soha sem vívja ki a' győzelmet. 
Meglehet, útban ér a' tengeri háború, 's hajónk
kal életszerencsénket is habok nyelik el 5 megle
het minden máskép fog kiütni. Nekünk, barátim! 
munkálódni, vívni, haladni kell. Lessz-e kívánt 
kimenetele kezdeményinknek ? a' kérdés ezen ágát, 
mint keresztények, bizzuk a,' jó istenre. 

7. J o b b a' „van" , m i n t a' „ v o l n a " Ne 
számíts a' bevételre, míg markodba nem szorítot
tad. Adósodat, ha pénzzel kinál , el ne utasítsd. 
Visszatér-e vagy sem ? 's mig a' fizetés ideje be-
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következnék, vájjon nem költi—e el? kétes kérdé
sek.— Év' újultával vedd számba hihető jövedel
medet, 's ahoz mérd eselédid' fogadását, költsé-
gid- 's minden terveidet. A' költségszámításból 
ne feledd ki adősságidat, ha vannak, 's a1 rend
kívüli kiadásokat sem, mellyek ki nem maradnak. 
Tanácsosabb a1 bevételt mindig kevesebbre, 's a' 
kiadást többre tenni. Költségszámításnál ne fe
ledjétek , barátim S a1 magyarnak amaz eredeti 
mondását: „Csak addig takarózunk, meddig a1 

takaró ér." 
8. A' k ö 11 s é g k i m é 1 é s, j ö v e d e 1 e m. Ha 

valaki azon apró költségecskéit, mellyeket napon
ta szükségtelenül kivét, csak 10 évről visszakap
hatná, bámulat fogná el, millyen szép összegcsét 
vetett ki apránkint! A1 falusi pap legalább is egy 
kis házikót, a1 mesterember biztos tőkét láthat
nának belőle, maradékaik' számára kamatozót.— 
Egy utas ajánlólevelet vitt egy franczia kereske
dőhöz. Irószobájába léptekor a1 kereskedőt azon 
papiros darabkák kivagdalásával találta elfoglal
va, mellyek a' hivatalos levelek' egyik vagy má
sik lapján Íratlanul levén, még használhatók le
hettek. Azt hitte, egy szegény, bukásnál álló 
emberrel van dolga; de egészen máskint győző
dött meg, midőn a' kereskedő által az épület' la
kó-részibe vezettetvén, gazdagon bútorozott tere-
mekbe, királyilag terített asztal mellett, a' papiros 
szeletkék1 gazdája fényesen megvendégelte. Sok 
nőszülő ifjúnak, ki feleségét csupa pénzéért ve
szi, van módja tapasztalni, hogy a1 házi asszony' 
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legbecsesebb hozománya az előrelátó', takaros gaz
dálkodás. —• 

9. „ K e z e s ! f i z e s s . " A1 ki másértjótáll, 
tanácslom, jól is álljon. Nem akarom kirekeszte
ni a' részvevő emberszeretetet. Másokon segítni, 
javokat előmozdítni emberi 's keresztényi köteles
ség. De saját jólétünk veszélyeztetésével segítni 
másokon nem tartozunk. Jól meg nézzétek hát, 
barátim! kiért vállaltok kezességet. Legyen neki 
hitele, a1 kezességet fölérő szabad vagyona, 's 
legyen elismert becsületes ember. Azt sem aján
lom, hogy idegen pénzek1 felvigyázatát elvállal
játok. Ha a1 törvény parancsolja, úgy már egé
szen más, de csupa szolgálati készségből óvakod
jatok a' más' pénzétől. Az ördög soha sem al
szik. A1 legtehetősebb is megszorulhat, 's a' ki
sértet a' legerősbet is megejtheti. Ha csakugyan 
nem szabadulhattatok tőle, rázzátok l e , mihelyt 
szerit tehetitek, nyakatokról az alkalmatlan ven
déget. Ezer példa van rá, hogy a' jószivű kezes 
és pénzőr drágán lakolt szolgálati készségeért. 

10. N y u g t a t v á n y t végy, ha p é n z t 
f i z e t t é l ki. Ne feledd adósodnál kötelezvénye
det. Senkinek sincs homlokára irva életideje. A1 

becsületes költsönöző meghalhat, •'s örökössei má
sod ízben is fölrántják rajtad az adósságot. Ket
tőt felejtenek könnyen az emberek: hogy köve
telések ki van fizetve, és hogy tartozásokat még 
nem fizették ki. —• 

1 1 . „ B e c s ü l e t e s g a z d á n a k b e c s ü 
l e t e s s z o l g á j a i s . " A1 hu szolgát nem lehet 
eléggé megbecsülni. A1 hűséget és ragaszkodást 
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aem erőszak osikorja ki, azt meg kell érdemleni. 
Ha szolgájával a1 gazda úgy bánik, mint barát-
Y&V&U t*089- «sökkeu miatta tekintete. Sok függ a1 

szolga választástól, de még több a1 velebánástól. 
Nálunk sem volna annyi rósz cseléd, ha gazdáink 
nem felednék, hogy a' szolga is ember. A' rosz^ 
bánás, durvaság, és kegyetlenség elvadítják a' 
különben is műveletlen természetet. Tanácsos a' 
szolgálatot minél ritkábban változtatni. Nem osto
bául szólott azon szolgáló, ki, asszonyától elbo-
csáttatása tudtára adatván, így felelt: „jobb lesz 
kendnek asszonyom! ha továbbra is megtart szol
gálatában, mert bizony rosszabb.t kap nálamnál." 
Ismertem valakit, ki egy év alatt legalább 4 tisz-
tartót, 8. számtartót, 4. szakácsot, 12. inast. 4 . 
szobalányt, 12. lovászt sat. sat. sat. fogadott 's 
bocsátott el; úgy is ment minden gazdasága. 

12. „ S o k a t p l á n t á l j , k e v e s e t é p í t s . " 
Egy angol azt tanácsolta fiának atdsó óráiban^ 
hogy annyi élő—, 's főleg gyümölcsfát szaporítson, 
a' mennyire csak ideje, helye és tehetsége leend. 
„te alszol, 's a1 fa nő", tévé hozzá ő. Ki tudja, 
mennyi költségben kerülend az építés.„Sok gyermek, 
annyi darab kenyér" „sok ház, sok romlás" min
denik igaz.— 

13 . „Ne c s ü g g e d j e t e k e l , m i k o r az 
i d ő k m e g n e h e z ü l n e k . " Nincs az a1 fogla
latosság, melly jó, rósz idő' borúinak, derűinek — 
szóval az időváltozás ostromainak annyira ki le
gyen téve, mint a1 mezei gazdaság. Nedves évszak, 
szárazság, sáska, ragya, dér: mindenik káros, 's 
kevés hetek alatt tönkre zúzza az év' reményeit. De 

y 
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mint egyebekben, itt is jótevő a' természet, ha 
sojtol egyik kézzel, orvosol a' másikkal. Ritka év? 

melly minden áldást megtagadjon a'szorgalomtól.Az 
ó'szvetésbeli szükséget kipótolja a' tavaszi • ha még 
szárán elaszott a' marba' kóstja, lágy* *s barátian 
tél áll bé, melly ezer meg ezeraprómarha^téli eledefét 
szinte egészben megkíméli. De isten eszet adott 
nektek, barátim! \s ezt azért, hogy a,' természet 
egyenetlen folyamát jókor átértvén, jóeló're gon
dolkodjatok a' jövendőről, 's a1 hét kövér év alatt 
gyűjtsetek a1 hét sovány' számára is. 

14. „Ha t i s z t e s s é g e s ú t o n s z e r s* e 11 
v a g y o n o d a t f i a d á l t a l el fe c s e r é l t e t n i 
nem a k a r o d , jó i d e j é n adj p é n z t k e z é -
b e." Nem ritka történet, hogy szerző apának vesz
tegető fia lesz, ;s mi válik az unokából, azt csak a1 

jó isten tudja. Az tudja igazában ismerni 1s mél-
tánylani a' pénz1 becsét, ki azt nagy ügygye], baj
jal összeszerezte. Örökített vagyon hasonlít a' 
lotteriai nyereséghez, könnyen jutunk hozzá ŝ 
hamar előbb adunk rajta. De ha azt kérditek: mi-
tevő legyen az apa, hogy fia is betanulja az elő
relátó gazdálkodást? felelem: adjon neki jó neve
lést. Szoktassa korán arra, hogy ne a1 gazda
ságban, hanem nemes tulajdonokban keresse meg-
nyugovását 's érdemét. Nem árt ha ollykor, bi
zonyos mennyiségű pénzt adand szabad rendel
kezése alá. Hamar kiüti magát szeg a1 zsákból. 
Ha a pénzt nem kíméli, a1 fiatal ember könnyen 
hajtható, 's meg lehet győzni, hogy a" pénz nem 
czélja ugyan, de nevezetes eszköze a' földi sze
rencsének; és ha kímélettel 's takarékosan bánik 
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vele, ne félj: nem fecsérli el a' reá maradandó 
örökséget. És itt ismét vigyázzatok, ne hogy a7 

másik sokkal veszélyesebb örvénybe bukkanjon — 
fösvény legyen. — F ö s v é n y s é g és v e s z t e 
g e t é s közt van középút, 's ez a1 bölcs, előre
néző takarékosság útja. Barátim, apák és fiak! 
ezen középúton járjatok, 's földi szerencsétök, 
isten után, bizonyos. 

Nayy Ferencz. 



Természetes dolgok, babonái 
\s balvélekedések. 

te rmészetes dolog, hogy többire a' szár
nyasállatok, sőt némelly más csúszó, mászó, ug
ró állatok is nem eleveneket szülnek , hanem to
jásokat tojnak, mellyek azután illő melegben és 
idővel elevenednek meg, kelnek ki és növekednek 
föl, p. o. a' selyem pilléje öt nap alatt is kikél na
gyobb melegben, 's pedig már az apróbb férgek 
és bogarok nem is maguk melengetik tojásaikai, 
hanem természetűknél fogva igyekeznek és tud
nak azoknak legalkalmasabb helyet feltalálni, a' 
hol illő melegben kikeljenek, és mindjárt kikelé-
sök után megtalálják élelmöket, hogy így növe
kedhessenek és szaporodhassanak. 

így a' vinczeilérnek nevezett bogárka elrág
ja előbb egy szőlő- vagy körtefa levelének szá
rát félig, és azután , midőn már a' falevél fon
nyadni és hervadni kezd, tojásait arra raggatja, 
és azt, mint gyönge, könnyen hajló testet nem 
kisebb ügyességgel, mint a1 laskát aprító az el
lapított tésztát, sürüen összeseríti, hogy így az 
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összeserített levél elsőben a' tojásokat illő meleg
ben tartsa, azután pedig a,' kis állatocskáknak 
legelső eledelül is szolgáljon. 

[Ily természeti gondosságból vagy Ösztönből 
tojik még a1 kakuk is, más gondosabb madárká
nak fészkébe, és némelly apró repülő pillék az 
alma-, körtve-, szilva- vagy más gyümölcsfáknak 
virágjaikba, vagy a' már elhullott virágok helye
ikre, a' gyönge gyümölcsökre, mint p. o. a1 cse
resznyére és málnára a1 legyek; a"1 muskotály
almának épen a1 magvába a' kis hangya-nagy
ságú, szép zöld színű, m a g f u r ó nevű, légy-
szárnyu és (a ' színét kivévén) a1 darázshoz ha
sonló formájú bogaracska, mellynek teste végén 
jó hosszú fúró fegyvere van , hogy a' maga to
jásának azzal előre helyet fúrhasson. Ugyanezen 
bogaroknak egy más neme szokta a' cserfa-bok
roknak leveleit vagy gyönge ágait megfúrni, és 
tojásait azokba tenni, mi miatt a1 levelek az úgy
nevezett cserebugákat, vagy cseregubókat termik. 

Vannak pedig a' legyeknek olly nemei is, 
mellyek addig hordozzák tojásaikat magukban, mig 
azok bennök kikelnek, és így nem tojnak tojáso
kat, hanem eleven nyüveket szülnek. Ezek tehát 
ismét természeti gondosságuk vagy ösztön sze
rint, mivel kisdedeiket ápolni, mint a' méhek 
szokták, nem tudják: olly tárgyakra szokták 
lerakni, mellyek szüleményeiknek eledelül szol
gáljanak p. o. a1 cseresznyére, málnára 's még 
önkintebb a' húsra, vagy más állatoknak se
beikre, ha ezeket jó szaglásuk és. mindenüvé se
bes repülések által feltalálják. 
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De miként válik már a' kis nyüvecskéből a' 
maga neme szerinti szárnyas bogár vagy légy? 
Erre igen világos példát mutatnak a' pillangók 
és a1 méhek. A1 pillangók az élőfákra rakják to
jásaikat, mellyek kikelvén, fajaik szerinti megha
tározott idő alatt táplálják magokat szokott ele-
delökből, a' mit nekik a' fák1 levelei bőven ad
nak mindaddig, mig növekedésőknekjés életűknek 
ezen időszakát, teljesen bevégzik, és Wiár több ele
delt nem kivannak. Ekkor a? hernyóik valamelly 
száraz, csöndes és bátorságos szálast keresnek, 
a1 hová félrevonuljanak, és ha azt megtaláltnak 
érzik, ott magukat vagy lekötik, vagy hálóikba 
burkolják, és mély álomba merülve, a1 fajszokás 
szerint, némellyek rövidebb, mások hosszabb idő 
alatt pillangókká vagy pillékké váltQznak, mely-
lyek azután párosodnak, ismét tojásokat raknak 
az élőfákra, hogy azok kikelvén herriyókká, és a' 
hernyók ismét a' már mondott mód szerint pillan
gókká vagy pillékké változzanak. 

A' mézelő méhek közül egy, az úgy neve
zett „királynő vagy anyaméh" évenkint tojik leg
alább 4 0 ezer apró tojást, mellyek már négy na
pos korukban kikelnek, és húsz—huszonegy nap 
múlva nem csak megnőnek, szorgalmasan ápol
tatván mint nyüvecskék a1 léplyukokban , hanem 
az átváltozási csöndes álomra gondosan befedet
ve, készen megszárnyasult nagy méhekké is át
változnak. 

Illy változási korszakokon mennek át a 'há
zi legyek is; a' kinek kedve van tulajdon tapasz
talása által győződhetik meg arról, hogy a1 legyek 

Mentor. \ \ 
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tojásaikból apró, hosszuké és serényen mászó' 
ityüvecskékké lesznek, 's hogy azok, mikor már több 
eledeli kivannak, szárazabb helyecskére vonulnak, 
és mindenik egyegy búzaszem-nagyságu, gyen
gén pergelt kávészínü, hártyával beborított nim-
phává, vagy burokká válik, mellyben a* csöndes 
álom alatt kész liázi légygyé átváltozik. Ennek 
tapasztalása ögen könnyű, és kevés fáradságba 
kerül, főként /a' kinek házában fürészporral töltött 
pökládája vak mivel abban nyáron által, ha az 
nedvesen áll,| minden időben találhat szinte félhü-
velyknyi hosszura megnőtt efféle serényen moz
gó sugár nyüveket, ha a' legyek a' házból ki
rekesztve ni-ncsenek, és a' pökláda hosszas ide
ig ki nem takarítatott a' bennelévő nedves fű
részportól. Ha pedig illy pökláda a1 házban nincs; 
könnyű egy maroknyi fürészport, egy födetlen 
edényecskébe vetni, és arra tejet vagy savót ön
teni 's azt egy-két hétig nyirkosán tartani, mellyre 
a' házi legyek éló'dés végett réá menni és tojásaikat 
abba bőven lerakni bizonyosan el nem mulatják; 
a1 honnan a' házi legyek hernyóit, a1 mondott se
rény nyüveket megnőtt korukban számitás szerint 
egy üveg edénybe lehet általtenni, egyfelől száraz, 
másfelől pedig nyirkos fürészport töltvén ugyan
azon edénybe, mellyet fölülről egy vékony rongy-
gyal, akár tővel átszurkált papirossal bé kell köt
ni, hogy a' 15 . 18. napok alatt, az oda szám
szerint bezárt nyüvekböl ugyanannyi számmal meg
jelenendő házi legyek észrevétlenül el ne repül
hessenek, és így a' figyelem alá vett üj legyek 
az üvegen át szemléltethessenek. 
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Valamint pedig a1 pillangók1 hernyóinak, úgy 
a1 legyek' nyüveinek is rrmészefök az, hogy mi
után növekedésük bevégződött, többé eledelt nem 
kivannak, hanem önkint elhagyják eledelöket, és 
a' nedvességből száraz helyekre bujdosnak, a'hol 
csöndes nyugalomban átváltozhassanak. Epén ezen 
természetüknél fogva, a' nagy, fényes, vagy sző
rös farú légynyüvek i s , mellyeket azok az 
állatok' sebeire raknak, bevégződött növekedé
sük után önkint szoktak a1 sebekből kihullani, 
száraz rejtek-helyet keresvén magoknak, hol nyu
galomban átváltozhassanak. 

Minő tudatlanság és babona tehát azt gon
dolni és hinni, hogy a' sebes marhából a' nyii-
vek holmi nevetséges berbiíélés , ráolvasás, ku-
ruzslás va°y borza-vágási varázslás miatt hulla
nak el? szégyen az embernek efféle oktalansá
goknak hitelt adni, mert ez nem okosabb vélemény 
annál, mintha valaki' kedves kutyájának lába el
törnék, és a' gyermek a"1 szék' lábát, melly azt 
könnyebben megállja, mint a1 kutya, bekötné, \s 
az ebcsont' megforrását a' bekötött székláb' ere
jének tulajdonítaná. Az oktalanság az okosság
nak megalacsonítása; a' babonát nemcsak az okos
ság, de, az istennek beszéde is tiltja, mivel ister» 
az embert, mind a1 neki adott józan okossággal, 
mind a' maga beszédével boldogságra akarja ve
zérelni. Mennyi szerencsétlenséget nem szül pe
dig a' babona, midőn a' helyett hogy értelmes or
vosokhoz és elöljárókhoz folyamodnék a' szegény 
tudatlan ember, némelly csaló , n é z ő k r e f és va

l l * 
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rázslókra bizza magát, családját és minden sze
rencséjét?! v 

A1 ki czélszerüleg akarja orvosolni nyüves 
marháját, húzza le lábairól, ha az azt máskint 
meg nem állja, és takarítsa ki a' sebből a' nyü-
veket egy fülvájó formára faragott, és minden 
sértő szálkáitól jól kisikárlott fácskával, vagy 
még inkább csontocskával, és azután töltsen ter-
pentin-olajot a' sebbe; végre pedig egy levél do
hányt egy csuprocskában megfőzvén, annak le
vével hígítsa meg a' vastag keréksárt, és azt egy 
tollal kenje kivűl a' sebre, hogy többé a1 le
gyek arra ismét nyüveket ne rakjanak. 

Úgyde a' b o r z a v á g a t ó azt mondja, hogy ő 
azért hiszen a' borzavágásnak, mivel tapasztal
ta, hogy azután a' nyüvek mindenkor elhullanak 
a' sebes marhából. Atyámfia! megengedhető, hogy 
azután hullanak el, de az nem megengedhető, hogy 
azért hullanának el, és épen nem is tapasztal
ható. Az is tapasztalható, hogy az ebcsont az
után, hogy a' gyermek a' szék lábát beköti, meg-
for: de az nem tapasztalható, hogy épen azért forrott 
volna meg. Hogy is lehet okossággal megaján
dékozott embernek, kit isten a1 maga képére te
remtett, föltenni azt, hogy isten â  természetnek 
illy esztelen szabályokat rendelt volna: ha a 'fe
jed fáj, kösd bé a' széklábát, 's meggyógyulj 
ha a1 jégeső közelít, húzd meg a' csengetyüt, 
vagy üsd főidbe a' késvillát, 's meg áll vagy el
távozik. A' harang' meghúzását vétek babo
nára fordítani, mert azt eredetileg azért szok
ták illyenkor meghúzni, hogy az emberek kö-
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nyörögjenek istennek a1 csapás1 elfordításáérf. 
Megesik ugyan gyakran, hogy némelly babonák' 
végbevitele után meg leszen a' kívánt követke
zés, de a1 teljességgel nem a' babonás cselek
vésből, hanem más igazi bölcs, és a1 megtörtént 
dologgal összeköttetett törvényeiből származik &' 
természetnek. A1 tudatlanság pedig így okosko
dik: „ a z u t á n t ö r t é n t , t e h á t a z é r t t ö r 
t én t . " Csak az a z u t á n n a k , és az a z é r t n a k 
összezavarásából is már sok balvélekedések szár
maztak. Hlyen p. o. az is, hogy mivel néha új
ság után eső van, tehát már sokaknak vélekedé
sük szerint az újság okozza az esőt, 's pedig a1 

ki előítélet nélkül figyelmesen tapasztalja, úgy 
találja, hogy az eső sem újsághoz, sem hold* 
tőltéhez, sem első, sem utolsó negyedhez épen úgy 
nincs inkább kötve, mint a' hétnek hét napjaihoz, 
vagy a,' napnak 24 óráihoz; mert azért, hogy 
egyszer-kétszer valamelly órával, nappal vagy 
holdfertálylyal az eső egyszersmind történik, nem 
következik, hogy már mindenkor ismét ugyanazon 
módon tartoznék történni. 

Mekkora rengeteg babona tehát még a1 száz 
esztendős kalendárium is! De okosan van ám 
csinálva, mert van annyiféle jövendölése, szabá
lya minden hetedik napnak, hetedik hónapnak, he
tedik esztendőnek, és annyi kivételei vagy kifogyá
sai, hogy azoknál fogva a' jövendölt dolgokat, 
vagy reá lehet húzni a' száz közül némellyikre, 
vagy ha épen nem találná, a' mint igen sokakat 
nem is találhat, akkor a' kivételeknél, kifogások
nál fogva menthetik a' pártfogók a' hazug pró-
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fétálást. így a5 száz esztendős kalendárium még 
mákszemnyivel sem érdemesebb, jövendölés' tekin
tetében, a' hagyma-kalendáriumnál. Hiszen csak 
24 drávai sem lehet előre tudui, hányszor és 
miként fog változni az időjárása: hát még száz 
évvel előbb meghatározni ki tudná az emberek kö
zül? Ki lehet ugyan találni csak két vagy há
rom időpróféiának is bármelly esztendőt előre, 
ha egyiket jónak, másik rosznak, harmadik közép
szerűnek jövendöli: de nem azért találja ki vala-
mellyik, mintha tudta, vagy tudhatta volna, hanem 
csak történetből. így vau ez gyakran a1 jövendő-
lésekkel. 

Az idő' járása vagy változása, semmi embe
ri tudomány állal suk idővel előre, ki nem szá
mítható, meri nem mindig egyképen kerül vissza 
bizonyos időszakokban, mint az égi testek' járá
sai ; a' mennyiben pedig földünkén, mint égites
ten egymás után következnek ennek járásából az 
időváltozások, u. m. tavasz, nyár, ősz, tél; azt 
már kiszámítani lehet. De mindazok szemtelen 
csalók, valakik a' tudatlanokkal elhitetni akarják, 
hogy nekik az időváltozások' előrei jövendölé
séről bizonyos tudományok van; a' csalók pedig 
örvendenek, ha a1 mások' ostobaságából maguk
nak hasznot hajthatnak, vagy legalább magukat 
mások előtt b ö l c s S a l a m o n o k k á tehetik. 

Még némelly tudatlan, de tudákos szegény 
ember is szeretné magát nevezetessé tenni az ál
tal , hogy egész évnek minden hónapjait előre 
meghatározni tudja, ha nedvesek leendenek-e vagy 
szárazak , vagy talán gazdasági tekintetből is 
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óhajtaná tudni. Erre nézve az ó és új esz
tendő közötti éjszakán eló'veszen egy nagy veres 
hagymát, mellyet középben ketté szelvén, minde
nik félhagymából kiveszen hat hat egy másban 
fekvő öblös, kerek, csésze-szabásn darabokat, és 
azokat tetszése szerint rendbe rakván, elnevezi 
az évnek V& hónapjairól, azután mindenikbe ke
vés apró sót tevén, az uj év első napja regge
lén £és igy az új év1 első napját is babonával 
kezdi meg!) már azt hiszi, hogy a' sónak elol
vadása rendes hónapot, szárazon maradása pe
dig szárazat jelentvén , kivarázsolta az elrejtett 
titkot5 ha pedig csak ugyan a' hónapok ellenke
zőleg mutatkoznak, midőn már jelen Vannak, nem 
baj, mert ha nem találja is mindenik, de a' 12. 
közül mégis egy néhány igen könnyen találhat
ja; a1 mellyeket pedig nem talált, azokat a' má
sodik, vagy harmadik szomszéd' hagyma-kalen-
dárioma találandja annyival könnyebben, minél 
többen űzik ezen csalárd prófétálás mesterségét. 

De miért is maradna némelly hónapnak hagy
ma-csészéjében a1 só szárazon, és miért lenne 
némellyikében nedvessé, vagy talán egészen viz-
zé olvadottá, ha azt nern a} reájuk adott hóna
pok okoznák? ez a' szegény időproféták előtt meg
magyarázhatatlan csoda, 's pedig nagyon termé
szetes, és könnyen látható: mert a' hagymának 
mindén czikkeit, valami szárazabb természetű 
hártya választja el, melly a1 czikkeknek egymás
ból kivételök alkalmával néhol az öblös laphoz 
ragad, és az ollyanokban a1 só szárazon marad; 
néhol pedig a'kivett czikknek hátára domború lap-
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jára ragadván, az alatta volt czikknek öble azon 
hártyától meghántva, e's így nedvesebben marad, 
a" honnét az illyenekben a1 hagymanedv a1 belé
je tett sót legott olvasztani kezdi. Imé az egész 
hagyma-kalendáriomnak mélységes titka, magok
éból az ott jelenlévő hagymaczikkeknek és sónak 
természetűkből, nem pedig a1 még nem lévő, 's 
csak későbbre sok idők múlva születendő hóna
poknak előre, önkényileg adott neveikből, kima
gyarázva ! A' babonát az értelmes és okos em
ber csak arról is megismerheti, hogy annak semmi 
helyes okból megérthető magyarázata nincs, a1 

miből a" lett dolog világosítása kitűnnék , hanem 
a' természetes okok helyett holmi sületlen, nevet
séges, gyermeki vagy esztelen gondolatok adat
nak okúi, p. o. néhol a' tudatlan nép azt hiszi, 
hogyha valakinek haja erősen hull, annak az_ az 
oka, hogy leheverte helyen ment keresztül, vagy 
mikor lovat látott heveredni, nem fogta meg, és 
nem húzta a'maga haját; a1 honnan némelly gyer-
mek-eszüek, ha látják a' lovat leheveredni, tehát 
mind addig, mig a' ló azon foglalatosságát elvég
zi, megragadják hajukat, és azt keményen húzva 
tartják. Mit lehet az illy esztelenségekre jobbat 
mondani, mint arra kérni az így babonázókat, 
hogy szűnjenek meg bolondoskodni, és magyaráz
zák a' hajhullást közelebbi okokból, mellyek a' 
hajjal összeköttetésben vannak, a1 millyenek p. o. 
vagy a' vénség vagy némelly forróbetegség, vagy 
az erős főbeli munka, vagy a1 hajnak tisztán nem 
tartása, vagy a1 haj1 nedvének megromlása 's tb. 
Az illy nevetséges babonák gyakran csak tréfa-
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bői is származnak, p. o. „üljön le szomszéd asz-
szony nálam, mert épen ma ültettem meg a' 
tyúkomat, 's ha le nem űl, nem költi ki tojásait." 
Egy illy tréfából már egy babona származhatott, 
mert ha egy gyermekeszü ezen szókat hallotta, 
inkább elhiszi betű szerint, mint a' szentírás'sza
vait, mellyet különben sincs szerencséje hallani 
és ismerni. 

Természetes dolog, hogy minden ember okos 
és halhatatlan lélekkel megáldva születik, és ha a1 

gvermekkel a' szülék és nevelők igazsággal, jó
zan szeretettel bánnak, és okosan 's jó példa
adással növelik: tehát a1 gyermekből okos és ta
nult ember válik. Ellenben oktalan, goromba és 
igazságtalan bánással 's rósz példaadással a' 
gyermekben a1 léleknek szép tehetségei elhanya
goltainak, szebb érzelmei elfojfatnak, és csak tu
datlan , helytelen gondolkozású, a' boldogságát 
szerző jó dolgokat sern értő, sem szerető, gondat
lan és durva ember válik. Innen van, hogy az ér
tetlen és neveletlen emberek, kiknek nem jutott 
szerencse, hogy gyermekkorukban bármi kevés 
jobb növelést megizelithettek volna, tulajdon mag
zataikat sem tartják szükségesnek még csak a' 
helység' oskolájába is feljártatni. Kétség kivűl ők 
is még magukhoz hasonló tudatlan szülőiktől ta
nulták, és mintha valami legyőzhetetlen nagy böl-
cseséget hoznának fel, olly nagy elbizottsággal 
és kevélységgel szoktak így szollani: „nem 
a k a r o k én a' f i a m b ó l papo t c s i n á l n i . " 
Imé itt a' lealacsonitó, kártékony előítélet! Hát az
ért, hogy apánk hibázott, szabad-e nékünk is hi-
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bázni? Nem eszesebben cselekednénk-e, ha mód
ját keresnők és találnék annak, miként tehessük 
gyermekeinket boldogabbakká magunknál? Az 
isten az embert e'földi minden állatok fölött ural
kodóvá teremtette 5 de, hogy ezen méltóságra nem 
testi, hanem lelki tehetségei által jut az ember, nyil
ván tudjuk, mert látjuk ltogy ha az állatoknak' kirá
lyát az oroszlánt nem említjük is, de testiképpen még 
csak a' szamárnak is ereje nagyobb az emberé
nél. Az ész1, értelem1 és okosság' hatalma által 
viszi véghez az ember a1 legnagyobb és legszebb 
tetteket. Esznélkül, és annak szorgalma nél
kül nem volnának a1 leghasznosabb találmányok, 
nem volna, mi megkönnyebbítse és kelleme
sebbé tegye az életmódját. Példát mutatnak er
re az esztelenebb és tunyább nyomorult emberi 
társaságok, hol azoknak életmódja száuako-
zást érdemel. Ellenben az eszöket szorgalommal 
mivelő és gyarapító nemzetek minden tekintetben 
boldogítják magukat, sót másokra is róluk terjed 
a1 boldogság. Ész és a' szorgalom tehát azon 
eszközök, mik által isten az embert e' földön úr
rá tette 5 ész művelése és szorgalom nélkül pedig 
elveszti az ember nemcsak minden földi állatok
on! uralkodását, hanem maga is rabja leszen 
elsőben nemtelen indulatainak és az azokat kö
vető vétkeknek, 's az után igen természetesen és 
könnyen eshetik másoknak szolgaságába, a' kik 
eszöket szorgalommal kimivelték, és mind értel
mi , miad erkölcsi tekintetben érdemessé tették 
magukat az esztelenségen uralkodni. Mert a1 ter
mészet' ura úgy rendelte, hogy e1 világon az ész 
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uralkodjék, •— ha nem a' miénk, a1 másé. 
De az ész csak addig ész, mig magával el

lenkezésbe nem esik} mikor pedig az igazságot 
megveti, nem kivánja tudni, ismerni és tisztelni, 
már akkor többé nem ész, hanem esztelenség, 
inelly az ésszel ellenkezésbe eseít. Ne vonjátok 
el tehát magzataitokat annak mivelésétől, hanem 
szoktassátok őket jóeleve az értelem' kifejtésére 
rendelt oskolácskákban, a1 józan gondolkodáshoz, 
mert mint a' boldogságra, úgy az észnek jó ta
nácsaira is nem csak a1 papoknak, hanem a' leg
szegényebb sorsú embereknek is szükségek van. 
A1 magyar ezt mondja: é s s z e l t ö b b e t , mint 
e r ő v e l . Kár volna, csak azért, hogy a' hazá
nak minden fiaiból papot nem csinálhatunk, meg
fosztani a1 nemzetnek gyermekeit mindazon hasz
noktól , miket az észnek szorgalmas kimivelé-
se szokott árasztani a' népre j a1 hasznos is
meretek ugyanis szorgalommal párosulva, nem
csak papokat, hanem egész nemzeteket képesek 
boldogítani. 

Incze Ferencz. 



Selyem-tenyésztés. 

A. természet sok ingyen jovaival olly dú
san megáldotta kis hazánkat, hogy sok országo
kat össze kellene járnunk, míg mását találnák. 
Folyóink' hullámai aranyporral vegyes fövényen 
hömpölyögnek; számtalan kisebb 's nagyobb he
gyeink, meliyek külföld előtt is becses barmaink
nak buja legelőt, 's érdemtelen gazdálkodásunknak 
tűzi és eszközfát nyújtanak, kimeríthetetlen kin
cset rejtenek gyomrukban; Olt' és Maros1 tere 
kanahána hazánknak, 's mezó'ségünk csak félmi-
velt földében is gazdagon jutalmazza tunyán tett 
munkánkat; gyümölcsfáink jó ízu leves gyümöl
csökkel felejtetik a? rajok fordított kevés gondot, 
's éghajlatunk megszenvedi, földünk elég híven 
táplálja Európának csaknem minden, 's más világ 
részeknek is igen sok becses növényeit, meliyek 
nemcsak éhségünket lecsillapítani, sőt ínyeink' 
csiklándozását is képesek kielégíteni. 

Hálaérzések között ismered meg te is, úgy-e 
érdemes olvasó?! mindezeket, 's a1 természetnek 
honunkbani bőkezűségén andalgó lelked paradi-
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csomót képzel maga körül? Azonban e z e n b d -
L s á g ' érzete mia.t szemedbe tolnlo oro»lo«-
„v? det a' körülötted mindenfelől hirtelen megp. -
nyeide . . „ n m „ r . . t í „ tulajdon szükséged is 
» í r ínyeivé Í Í I ^ J . , édes 

T ,,. -t >s másadat paradicsom helyet! egy 
Í l m : d °1: sinlöd" taíbi elcsügged, képű em-
r lakol és a' mindennapi szükséggel kínosan 

h ° D " l Z , f ' a " 1 ^ e . egy magas lajtorja, 
mellyen mindenkinek-egyéneknek úgy, mm. nem-
^ e L e k - f ö l m e n n i szabad, de önereje ee, ,par-
, J - n*i '« énen ez is az elet1 egyik toiaaa-

másik fokára helyeztetnek ezen lajtorjának, mely
nek felsőbb fokain paradicsomi boldogság a j ó 
l é t el kecsegtet, csak iparkodjunk; az alsóbba-
kan Í n s é g , n y o m o r ú s á g var reánk, ha he-
nyélők, ha tunyák vagyunk. Ott magasan fenall 
aMe hető jólétei, 's mi rajta alól valamellyik fo
kon azt éldeljük, mit igyekezetünkkel, munkássá
gunkkal érdemlénk, 's ez a' valósággal 1 é te zo 
jólétei (gyakran részletei}. Éghajlatunk, áldott 
földünk 's a' természet1 bőkezűsége képzeted1 szár
nyain a1 lehető jólétei1 ölébe varázsolt vala, 's 
mikor boldogságodat éldelni akarád, a1 valóság
gal létező jólétei1 fanyar gondjai ébresztenek fol 
édes álmádból, 's e1 kettő közti olly szembeszö
kő különbözés vala az , miben te annyira meg
botránkozó, így szoktak ellenkezni a' l e h e t ő 
s é g és v a l ó s á g . Minden ember lehetne p.o.jo-
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zanéletű, munkás, \s még is millykevés az; min
denki lehetne hű férj, gondos házi atya, becsüle
tes polgár: mégis hány felejtkezik el esküvel pe
csételt szent Ígéretéről, családa' boldogításáről 's 

, polgári kötelességéről? Látod, ennek oka mind
azon gyengeségben van, mit e r e d e t i b ű n n e k 
nevezünk, melly ellen ha nem harczolsz egész 

' életedben teljes erődből, mind f ö l d i , mind men-
myei boldogságod után híjában sóhajtozol. 

Most már könnyű felelni fennebbi kérdésed
re , 's ugyanazért azt reád is bizom; csak azt 

l jegyzem meg, hogy ha édes nemzetünk ha pol-
> [ gártársaink nem épen a? legalsó fokon állanak: 

azt inkább közös édes anyánknak a' természet
nek mint saját iparkodásunknak köszönhetni. 

Első szüleink' állhaíatlansága miatt kirekede 
az emberi nem paradicsom'' boldog kertéből, és 
jólétének a' munkásság, ipar tétetek legfőbb fel
tételévé, 's nemünk' elszaporodásával a1 társasá
gi viszonyok egyéb szükségeinket is úgy megso
kasították, hogy ma azt, ki magát az éhség és 
természet' viszontagságai ellen biztosította, a1 jó
létnek csaknem legalsó fokán állani mondják. Ily— 
lyen állapot már ma szinte csak oktalan állatot 
illet. Az észnek, okosságnak kényelmünk' neve
lésében, ízlésünk', lelkünk' mivelésében kell ki
mutatnia magát. Csak így leszünk f ö l d ö n i s-
t e n* k é p e i . 

Testi, lelki erődet szedd össze tehát kedves 
barátom! törjed fejedet állapotod1 javításán, ki
gondolt terved' jó móddali kivitelén; ne engedd 
testedet a' tunyaság miatt magában megemész-
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tődni; lásd még a'víz is, lia nem foly, ha kövek
hez, ha parthoz nem verődik, megpeshed; mun
kálódjál szüntelen. A' munkásság az életnek fű
szere, az egészségnek fentartója 's a' mellett va-
g y o n o s s á g r a is vezet. A1 vagyonosság pedig 
egyik föltétele legalább külső j ó l é t ü n k n e k , 
valamint a1 jólétei f ö l d i b o l d o g s á g u n k n a k . 

Vagy talán kérded: „mire ezen dicsérőbeszéd 
a rmunkásság mellett ? Hiszen ismered te annak be 
csét* nem tartozol te azon békéteknek' töme
géhez, kik szeretik a1 kényelmes életet, de restel
lik az azt megelőző munkásságot; kik kapnak a1 

gazdag aratáson, de unják a' fáradsággal járó 
földmivelést: pedig ki a' hogy vet úgy arat, 's 
ki a' mint főz úgy eszik. „Eleget munkálódol, 
iparkodol, mondod, hogy éjét 's napot egygyé 
tészsz 's lelked örökös gondban van : miként múl
hasd fölül győzhetetlen ellenségedet, a1 s z ü k 
s é g e t . " Mindezeket megengedem, kedves bará
tom ! 's nem is erősítem, hogy helytállásodnak 
oka henyeségedben, vagy tunyaságodbari volna; 
lianem úgy tetszik nekem, hogy a' gazdasági elő-
haladásnak nem vagy barátja ; hogy az újítások
tól irtózol, 's földedet most is csak úgy miveled, 
mint ezelőtt i vagy 2 száz esztendővel nem tu
dom hányadik nagyapád; lóherét, luczernát nem 
termesztesz, mert hisz nagyapádnak a ' nélkül is 
szép lovai voltak, 's minden újítás nélkül jó g a z 
da volt; mert nem adósságot, de készpénzt, szer
zeményt hagyott. De látod, a1 világ azután so
kat változott; a* földek, jószágok feldaraboltattak, 
's a1 mellett mindenféle szükségeink mennyit nem 
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szaporodtak! Most még szolgálódnak is gyolcs 
ing, selyemkendő kell, holott régen nagyanyád is 
meg volt elégedve a' házi szőttel. Vagyonod kis-
sebbj. szükséged nagyobb, 's ha földedet nem kény
szeríted, többet teremni 5 ha munkásságodnak si
keresebb irányt nem adsz : mi vár reád egyéb, 
mint koldusbot? 

Vagy tán azt mondod: az újítások költsé
gesek, 's ha azokhoz nem kezdhetsz, fogj ezek
hez. Lám a' természet1 három országa olly szé
les mezőt nyit munkásságodnak, annyi módot 
nyújt iparodnak jóléted1 szinte semmi kőltséggeli 
eszközlésére, hogy soha ki nem fogysz belőlök. 

Ugyanazért szándékom tégedet esztendőn
kint megismerkedtetni némelly á l l a t o k k a l , 
mellyek készek számodra önkint munkálni; né
hány n ö v é n y e k k e l , mellyek kevés fáradságo
dat gazdagon jutalmazzák, •'s holmi á s v á n y o k 
k a l mellyek szintúgy panaszolkodva, türelmetle
nül várakoznak körülötted arra, hogy fordítsd 
hasznodra. 

Tekintsd meg saját házadban feleséged1 's 
leányod1 finom szövetű öltözeteit, vagy városo
kon 's falukon a1 gazdagoknak testeiken finom 
redőkben hullámzó fényes köntöseit stb stb; ezek 
a' szép selyem kelmék, látod mind egy kis ál
latnak, a' s e 1 y e m b 0 g á r n ak finom mivéből 
készülnek, melly nagy fényűzésünk miatt nálunk 
is fölötte szükségessé leve. Drága pénzünk1 nagy 
részét külföldnek adjuk érette 5 mert resteljük te
nyésztését megtanulni, 's némelly meleg érzetü 
honfitársaink, 's emberbarátok hijában kiabálják 
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füleitekbe a' siketitésig, hogy ezen j ó t é k o n y 
á l l a t o t nálunk is lehetne szaporítani; hogy 
vagyonosodásunknak égy igen áldott forása len
ne; hogy iparunknak szép mezőt nyitna, 's ha
zánkban sok szép pénzf marasztana, mellyel most 
a*1 külföldet gazdagítjuk. 

Ezen jótékony állatocskát és tenyésztése 
módját akarom én tehát most veled megismertet
ni. .Azonban hosszas természet-históriai leírásá
ba nem ereszkedve, csak annyit jegyzek meg 
róla, hogy a"1 b o g a r a k ' nagy rendéhez tartozik. 

A' bogarakra nézve egyátalában figyelmet 
érdemlő különös tünemény az á t v á l t o z á s . 
Rendszerint tojásból kelnek ki, de soha sem szár
nyason, hanem mint p o n d r ó k , h e r n y ó k . Mi
dőn illy alakban egy darabig éltek, beburkolják 
magokat, 's ezen állapotban egésztestük át v á l 
tó zván,gubójokból mint bog a r a k vagy pi Han
g o k búnak ki, •'s így rövidebb vagy hosszabb 
ideig élvén, párosodván, és tojásaikat lerakván, 
megdöglenek. Ezen három átváltoztáson megyén 
keresztül a' selyembogár' élete is. A' köleskása-
szemnyi hamuszin tojásból melegben kibúvik a' 
kis hernyó, 's 5 — 6 hét alatt szinte kis ujjnyi
ra növekedik, melly idő alatt 5. különböző é l e t 
s z a k o n megyén által, minden életszakot 24. 
órai a l v á s és b ő r e l v e t é s (Vedlés} külön
böztetvén meg. Az utósó, vagyis 5-ik életszak* 
végén alvás helyett száján kieresztett finom se
lyem szálából készült (tölgyfámakknál nagyob
bacska) gubóba zárja magát. Ez a1 gubó a z , 
melly az iparnak, kereskedésnek olly széles me-

Mentor. i g 
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zőt nyit, 's mellynek kényurasága előtt az egész 
mivelt világ Önkényt meghajlik. Minekutána 
magát selyemszövedékébe beburkolta, mintegy 15 
*— 2 0 nap múlva a1 bezárkózott hernyó helyett 
vastag (de repülni nem tudó) p i l l a n g ó búvik 
ki a1 gubóból, melly 3 — 4 nap alatt párosodván 
és mintegy 4 — 5 százat tojván, a' nélkül hogy 
valamit ett volna, megdöglik. 

Ha már figyelmedet ezen nagyhasznu ál-
latocskára fordítanád, 's egy lat tojást kiköltet
nél, utánlátásod^ pontosságához képest kapnál be
lőle 5 0 — 70 font gubót (Galette, Cocon), meliy
nek fontját letekeretlen beveszik kolozsvári 3 0 
kron, és kaphatnál érette mintegy 30 ezüst forin
tot j ha pedig le is tekernéd, majd három annyit. 
Tiszta költséged, mit ki kellene adnod, alig men
ne 2 ezüst forintra, ha pedig hévmérőt £Ther-
mometer) is akarsz szerezni, mintegy négyre; 
azokivűl munkát és időt is a' nyereséghez képest 
nagyon keveset kellene reá fordítanod; mert 6 — 
8 hét alatt az egész velebajlódás bevégződik 's 
az alatt is még egy személyt sem foglal el egé
szen. Külön épületet sem kell e1 végre állíttat
nod, mert tulajdon szobádban tenyésztheted. Ha 
pedig valami nagy, üres szobád van, 2 — 3 ek
kora mennyiségben is űzheted a' szaporítást. 

Ha a' selyemtenyésztés nálunk közönséges
sé lenne, mekkora haszon áradna belőle, megítél
heted a' következő számításból. Erdély népes
ségét mintegy két millióra teszik. Ha ebből minden 
10-re egy háznépet számítunk, a1 háznépek'szá
ma 200 ezerre megyén. Ha már minden háznép 
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eoy lat tojást kikeletne, és 3 0 ezüst forintot kap
na belőle, letekeretlen is 6 millió ezüst forint jő-
ne bé érette az országba, 's ha itt le is teker
nek, legalább is 12 millió ezüst forint. Mekkora 
summa ez! menynyivel több pénzünk lenne! Egyéb 
termesztményeinknek is hogy megjőne az ára! 
í<yy bezzeg nem éreznők annyira a' fényűzési 
czikkekért kiadott pénz' hiányát. Sok és gazdag 
bányáink mellett nem lennénk örökös pénzszűk-
ségben. 

De ha ezen sokat ígérő iparághoz akarsz 
kezdeni, szükséges a1 bogarak e l e d e l é r ő l , mint 
más marháidéról, jó előre gondoskodnod, 's mint
hogy egyedüli kedves eledelök a1 fe jér e p e r -
fa levél ' : a.' selyemtenyésztést legelsőben is az 
eperfanövelésen kell kezdened, mégpedig akkora 
mértékben, mint több vagy kevesebb lat tojásból 
költ bogarat szándékozol fölnevelni, egy lat to
jásra 10 — 15. jól kinőtt eperfát számítván. 
Ugyanazért én is utasításomban elbeszélem elő
ször az e p e r f a n ö v e l é s t , másodszor a' s e 
l y e m b o g á r t e n y é s z t é s t . 

I. E p e r f a n ö v e i é s . 

Eperfát szaporíthatni a. m a g r ó l , b. c s a p -
róL c. h o m l í t á s d. e s em et éz te té s által 
a' már meglevő ifjú fácskákból pedig növelhetni 
a.} magasfákat, p.) pujafákat és xO élőkertet. — 

Magról legszebb fák növekednek; a' magos 
fák legtartósabbak, legtöbb 's legjobb levelet ad
nak, ugyanazért én is most utasításoniát csak 

1 2 * 
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ezen kérdésre terjeszteni ki : „mi m ó d on l e h e t 
m a g r ó l m a g a s fát n ö v e l n i ?" 

Ha jó móddal akarsz eperfácskákat szaporí
tani, 's belolök szép magas fákat növelni, fi
gyelned kell: a. f ö l d ' m e g v á l a s z t á s r a és 
e l k é s z í t é s é r e ; b. a' m a g s z e r z é s r e és 
e l v e t é s r e ; c. az o s k o l á b a n i k i ü l t e -
t é s r e ; d . az á l l a n d ó h e l y r é i k i t é t e l r e 
és az o t t a n i n ö v e l é s r e . 

F ö l d m e g v á l a s z t á s é s e l k é s z í t é s . 
Az eperfa napnak fekvő, kemény, szelektől ment 
és porhanyó főldíi helyet szeret. Ennél fogva, 
mennyire lehet, ollyan helyre ültesd, melly inkább 
délnek hajlik, a' nap' sugara jól éri, 's éjszakról 
a,' hideg szelek ellen hegyek, fák vagy épületek 
által ótalmazva van. Fövenyes, müveit és nem 
sovány földben leginkább szereti; azonban a' fö
vénnyel vegyült agyagos és meszes földet is jól— 
kiállja. Csak tiszta agyagos és vizes földbe ne 
ültesd, mert munkádnak, a' legnagyobb gondos
ság mellett is, örömét nem fogod érni, fáid na
gyon hamar megmohosodván és elmecsevészvén. 
A ' hellymegválasztásban, főként mikor fáidat ál
landó helyre teszed, még arra is ügyelned kell, 
hogy az úthoz közel ne essenek; mert a' porlep
te levél nagyon egésségtelen a1 bogaraknak. — 

A1 földelkészítésre nézve legjobb ha az e1 

végre kiválasztott helyet őszszel jó mélyen és ap
rón felásod, hogy a' téli fagy járhassa által jól, 
és azután korán tavaszszal, aprilisben vagy még 
jobbkor is, mikor a' magot el akarod ültetni, új 
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bői hasonlólag bánsz vele és jól elgerebjéled, hogy 
jó apró e's puha legyen. 

M a g s z e r z é s é s - e l v e t é s . Az eperfának 
különböző fajtái közül a' fejér eperfa nyújt a.' 
selyembogaraknak legkedvesebb és egéssége-
sebb eledelt. A' fejér eperfát könnyű megismerni 
fejér gyümölcséről és arról, hogy ba ifjú jövé
set elvágod, belőle valami léjforma nedv jő ki. De 
a' fejér eperfák között is azok a' legjobbak, mel-
lyeknek nagy, ép levelei vannak, 's a' jövéseken 
sűrűen állanak a' levelek; a1 bevagdalt és kika-
nyargatott levelüek koránt sem ollyan jók. Ugyan
azért ha költség nélkül akarsz maghoz jutni, 
nyárban mikor az eprek jól megértek (mikor ma
gokra is, vagy csekély rázásra könnyen hulla
nak) valamelly ifjú és a' 'fenebbi tulajdonságok
kal bíró szép eperfáról szedj vagy 6 - 8 kupányit, 
's egy edényben tedd vagy két napra árnyékos 
helyre, hogy egy kissé lágyuljon meg. Ekkor 
egy kevés vizet töltvén reá kezeid között súrold, 
roncsold össze úgy, hogy minden gyümölcs ro
molják össze, 's aztán mégtöbb vizet töltvén réá, 
minekutána jól fölkeverted, a' vizet széplassan 
szúrd és öntsd e] róla. A1 mag kisebb-nagyobb 
mertekben a z edény' fenekére száll. Aztán ismét 
vizet töltvén reá, a' roncsolást, szűrögetést és 
toltogetést mindaddig folytasd, mig a' mag szé
pen megtisztul. Ekkor rongyra vékonyan kiterít
ve tedd szellős, árnyékos helyre, hogy ott szárad
jon meg s ha jól megszáradott, rongyba kötve 
akaszd fel szabadon egy M e gre , hogy álljon ott 
a1 jovo tavaszig. 
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Ha pedig Hlyen módon nem tehetsz szert 
magra, a1 közelebbi városban keresd meg n> bol
tokban, 's végy szükségedhez képest egy nyolczad, 
vagy egy negyedrész latot; sőt legjobb ha lOen, 
12-en összeállatok, 's együtt egy latot, vesztek, 
mellynek az árra 1 vagy 2 ezüst húszas. Egy lat
ban van mintegy 10 ezer mag, 's ha mindjárt 
fele is rósz lenne, kapnátok belőle 5 ezer csemetét, 
mellynek ha a' fölnevekedésig fele megint elvesz
ne is, bővőn elég maradna számotokra. De gyak
ran megtörténik, hogy nem csak az apróbb vá
rosokban, hanem még 14 olozsvártt sem lehet kap
ni; ennélfogva szükséges jó előre még őszszel 
beszélni valamelly kereskedővel, hogy szerezzen, 
kit ha többen is megbíznátok, •'s nagyobb men
nyiségre lenne szükség, épen Olaszországból a' 
legjobbféle magot hozatná. 

Mihelyt a1 földet elkészítetted, kifeszített 
spárga vagy kötél után húzz egy kapával 2 — 3 
ujj mélységű árkot mintegy másfél lábnyi tá
vulságra egymástól. Ekkor a' már 24 órától 
fogva nedvesen tartott 's újból megvizesített ma
gon húzz végig egy ollyan hosszú spárgát (^ma
gad is csinálhatsz szöszből) mint azt árkod'hosz-
szusága kívánja, 's így a' ráragadott magokkal 
együtt nyújtsd el az árokba, 's temesd bé mint
egy másfélújnyi vastagságra földel. * 

* Jegyzés. Ki nagy mennyiségben akar eperfát sza
porítani, 's ennélfogva a' magot inkább kimélli, 
legjobb, ha a' magot nyirkos homokkal (porondal) 
jól összeelegyíti (egy lat maghoz lehet venni 3—4 
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O s k o l á b a n i á p o l á s . A ' mag az elvetés 
után legfölebb 15 — 20 nap alatt kikel, ha a' 
nagy meleg hirtelen meg nem szorítja. Hogy így 
magod1 kikelése meg ne akadjon, ha eső nem lesz, 
minden két, három napban estvénkint öntözdmeg. 
Minekutána pedig kikelt, a' burjántól 's gyomtól 
tisztogasd szorgalmatosan, •'s nagy melegben ot-
tan-ottan megöntözni se mulaszd el; de minden
kor csak esténkint, különben a1 hirtelen rákövet
kező meleg miatt megcserepező földben &' gyen
ge növények szenvednének. A' meliett ha a1 föld 
megkeményednék, valamellyik öntözés után reg
gel vigyázva puhogasd fel. Azonban az öntözés
sel augustus után merőben hagyj fel, különben a' 
bő nedvesség miatt növényeid mind csak növe
kedvén, nagyobb részint éretlenül és zöldön lé
petnének meg a' tél által, 's közűlök a1 fagy mi
att igen sok elpusztulna, vagy megcsonkulna. To
vábbá ha ágas-bogosan nőnek, az oldalágokat 
mindjárt, mikor még gyöngék csipdesd le, de ne 
tőben; a' tőbenlemetszést hagyjad a1 következő 
tavaszra. Az igen nagy meleg1 mérsékletére az 
is sokat teszen, ha egy vagy két sor kendert 

kupa homokot) 's valamelly edénybe p. o. fazék
ba nyirkos helyre — a' pinczébe — teszi, és mi
nekutána vagy 6 — 7 nap ott állott, homokostól 
vékonyon elhinti a' készen álló egyenes árkocs-
kákba 's aztán illő vastagon behinti vagy takar
ja homokkal. Ez a' mód annyival is jobb, hogy 
majorság vagy más állat nem vakarhatja ki, 's 
ronthatja meg a z egészet olly könnyen, mint a' 
spárgával. 
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vetsz kö'-uleüe. A' téP beállása előtt, hogy meg-
ne fagyjanak, fedd be arasznyi vastagon száraz 
falevéllel. így fáidnak még a' száraz, kemény 
fagy sem árthat. Ugyanazt kell tenned a' máso
dik télre is. 

Ha fácskáid az első esztendőben mintegy 
1 y2 vagy 2 lábnyi magasak lettek, a1 követke
ző tavaszon szedd ki és ültesd az oskolában más 
helyre; ha pedig még igen kicsinyek, esztendeig 
hagyd ott, hogy nőjenek, annál szebb, \s erősebb 
fáid lesznek, üe jól jegyezd meg: a1 2-\k nyá
ron is épen úgy kell velők bánni, mint az első
re nézve mondám. 

Az o s k o l á b a n i ki ü l t e t é s . A1 kiülte-
tést, mihelyt a1 föld1 fagya vagy hőviz miatti lágy-
sága engedi, elkezdheted. De úgy igyekezzél, 
hogy április előtt végezd el, különben a' fanedv1 

megindulása miatt sok fáid nem fognának meg
fogamzani. A1 föld1 elkészítésére nézve el ne 
feledd az ültetést megelőző őszön jó, mély árko
kat ásni, mintegy 2 lábnyira egymástól, "s ugyan
azokat a1 kiültetés előtti napon is feíásogatni, 
puhogatni. Mikor árkaid készen vannak, ásóval 
feszegesd ki gyönge fácskáidat, de nagyon vi
gyázva, hogy gyökereiket meg ne sértsd; mel-
lyek megtalálnának sértetni, éles késsel vágd simá
ra, valamint egyenesen lemenő gyökerét is metszd 
le mindeniknek. A1 meghagyott ágtőveket is ek
kor vagdald el. Még arra is kell ügyelned ki
szedéskor, hogy szél vagy nap-fény a1 gyökere
ket ne érje; ha tehát töstént el nem ültetheted, 
takard bé jól földdel vagy szalmával. A ' földbe 
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mindeniket ültesd valamivel mélyebben, mint első 
helye'n volt, 's menyire lehet, igyekezz fiacskáid
nak épen azt az állást adni, mellyben első he
lyükön voltak, t. ű, hogy azon oldaluk, melly 
ott délfelé állott, itt is délfelé forduljon. Egy kis 
krétával könnyű őket megjegyezni. Ültetés után 
mindjárt öntözd meg, hogy SL' föld jobban vegye 
magát a' gyökerekre. Hogy a' rendek egyenesen 
menjenek, az árok fölött feszíts ki valamelly spár
gát, 's a' szerint ültesd őket 1 vagy 1 l/2 lábnyi
ra egymástól; ha sűrűbben teszed, nem nőhetnek 
elég szabadon. A' rendek között, mint fenébb is 
említem, hagy két lábnyi tért, hogy lehessen 
kőzőttők járni. 

A1 kiültetés utáni nyáron is épen úgy kell 
velők bánni, mint az előtt; tehát tisztítsd szor
galmatosan a1 burjántői, száraz időben öntözd 
meg, 's az oldalágak^ hegyeit (j2 — 3 szemes ág-
sarkat meghagyván} vagdald le 's télre födezd 
bé levéllel. Tavaszszal eltakarítván rőlok a.' le
velet, a1 földet puhítsd fel, 's a' megszáradt ága
kat, valamint a' meghagyott ágsarkokat is vag
dald le. Az öntözés már ezen a' nyáran kima
radhat. 

Hogy szép fáid növekedjenek innen is két 
esztendő múlva (ha addig 7 — 8 lábnyi magas
ra nem növekednek) elébb kell ültetned; de már 
nem 11/% lábnyira, hanem 2-őre is, a' rendek kö
zött is valamivel nagyobbacska tért hagyván. 
Az elültetés most is csak úgy esik meg, mint 
fölebb eléadám. Ezen a1 nyáron minden gondod 
csak abban fog állani, hogy június' és september' 
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közepe iáján az oldalágakat szorgalmatoson vag
dald le a1 már többször említett módon. Az illy 
nemű ágmetszés által fáid egyenlő vastagságot 
nyernek, 1s erőt arra, hogy majd, mikor felnyúl
nak, magokra karó nélkül is megálhassanak. 

Á l l a n d ó h e l y r e t é t e l és n ö v e l é s . Ha 
fáid történetesen a' 2-ik helyen 7 — 8 láb ma
gasságra felnőttek és szépek: úgy, &' mint fö-
lebb is mondám, a' helyett hogy az oskolában 
még egyszer kiültetnéd, tedd őket egyenesen ál
landó helyökre. Ha pedig még igen gyöngék és 
kicsinyek: jobb még egyszer az oskolába kiültet
ni 's még 1 — 2 esztendeig ápolgatni, mig illő 
nagyok és erősek lesznek, 's aztán tenni ki az 
állandó helyre; különben majd reád illik ezen 
példabeszéd: a1 ki siet, késik. 

Ezek szerint tehát földed jóságához és gon-
gosságodhoz képest a1 magultetés után 3 — 6 
esztendővel kiteheted fáidat állandó helyűikre. 

Az állandó hely' kiválasztásában arra ügyelj, 
hogy házadtól, mennyire a1 körülmények engedik, 
messze ne essék, a' mellett az országúthoz sem 
közel, mert különben fáid leveleit a1 por meglepi, 
's majd bogaraidnak egésségtelen eledelt nyúj
tanak. Földje sem agyagos sem vizenyős ne le
gyen, hanem inkább homokos (Tövényes}. Ha 
más helyed nincsen, szőlődbe vagy a' mezőre, 
szántófölded'' szélire is kiteheted, csak hogy akár
hová is teszed, a,' nap jól érje. 

A1 föld1 elkészítése most abban áll, hogy 
őszszel áss jó mély és tagos lyukakat, mellyek 
középen átmérve mintegy 2 — 3 láb szélesek 's 



TENYÉSZTÉS. 187 

szinte térdig érő mélyek legyenek. Mi egymás-
tdli távolságokat illeti, egyebütt teheted sűrűbben 
is ; de szőlőd és szántófölded körül legalább is 
3 ölnyire tedd egymástól, különben árnyékaikkal 
árthatnak szőlődnek vagy vetésednek. Ezen lyu
kakba tavasszal jókor, mihelyt a1 fagy engedi, 
gyökereiktől és megszáradt ágaiktól megtisztított 
fáidat úgy ültesd bé, hogy mindenik mintegy 
ujjnyival mélyebben álljon, mint előbbi helyén, 's 
déli oldala most is délfelé forduljon. Az agya
gos és sovány földön segíthetsz úgy, ha a1 föl
det betemetéskor kevés fövénynyel és portrágyá
val megelegyíted. A' fa"1 tövén föl ne halmozd a' 
földet, sót inkább hagyj körülötte egy kis gödröt, 
hogy a1 víz ne folyón le tövéről. Ültetés után ön
tözd meg jól. 

Ezután két esztendő alatt minden gondod ab
ban fog állani fáid körűi, hogy a1 sugáron nöt-
teket, 's gyöngéket kösd karóhoz ; száraz ágaiktól 
tisztogasd meg, 's ha töveik megburjánosodnának, 
gyepesednének, kapáld meg. Leveleiket csak ak
kor kezdheted szedni, mikor állandó fekhelyöken 2. 
esztendőt betöltöttek, és így a1 magelültetés után 
5 — 8 esztendővel. — 

L e v é l s z e d é s . Két esztendővel azután, 
hogy fáidat az állandó helyre kiültetted, hozzá 
foghatsz a.' selyem-tenyésztéshez, mert már ek-
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kor fáidat ártalom nélkül megfoszthatod leveleiktől. 
A' levélszedés kezdődik akkor, mikgr bogaraid 
a1 tojásból kibúvnak. Szedéskor, fáid ' t a r t ó s 
s á g a t e k i n t e t é b ő l , arra kell ügyelned, hogy 
a* leveleket mikor leszakasztod ne húzd felülről 
aláfölé, hanem alólrol fölfelé, mert különben a' fa' 
héjjá lehasadj 's mikor egy fához hozzá fogtál, ad
dig más fához ne kezdj, mig azt leveleitől fel
ényire meg nem fosztottad. 

Végre jegyezd meg: a' leszedés után min
den száraz és sértett ágaitól tisztítsd meg a' 
fát. A1 mellett ba azt akarod, hogy fáid hamar 
ne pusztuljanak, minden 4-ik esztendőben nyug
tatnod kell. Mellyre nézve oszd fel 4 . egyenlő rész- « 
re} \s közűlök egyszerre csak 3 . résznek szed
vén levelét, rendre nyugtasd meg. Magas és gyön
ge fáid1 kímélésére 's tenmagad1 könnyebbségére 
is szükséges egy kettős lajtorjára is szert tenni 
fjmillyent néha a1 kereskedőknél láthatni}, melly 
magára megáll a1 nélkül, hogy az ember valami
hez támasztaná. B o g a r a i d ' e g é s s é g e t e 
k i n t e t é b ő l pedig arra vigyázz, hogy a' leve
let mindenkor harmalfelszáradás után szedd nap
lementéig, 's ne hányd vagy hullasd le a1 földre, 
porba, gazbaj hanem gyűjtsd kosárba, óvjad a' 
nap1 sugarától és az öszvegyúrástól, roncsolás-
tól. Ha esős idő talál járni 's vizesen kell szed
ned, száraz lepedőn rázogatva 's aztán híves szel
lős helyen tartva szárogasd meg. A1 hibásokat, 
porosokat hányd el. Az ifjú bogaraknak a1 gyön
ge levél legalkalmasabb eledel levén, a1 szedést 
mindenkor a1 legifjabb fákon kezd. 
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Ezekben előadván azt, hogy miként lehet 
m a g r ó l eperfácskákat szaporítani, e's azokat szép 
m a g a s f á k k á növelnj, sietek a' selyembogár-
tenyésztés1 módját is elbeszélni. 

II. S e l y e m b o g á r - t e n y é s z t é s . 
A' selyembogár-tenyésztésre az elegendő ele

delen kívül még a l k a l m a s h e l y e d n e k is kell 
lenni. Az alkalmas helyen értek egy jó l e v e -
g ő ü s z o b á t kemenczével és czélszerü állás
sal. Ki erősen nagyban akarja űzni a' selyem---
tenyésztést építessen ezen czélra külön tágas épü
letet; szegény ember tulajdon lakd szobáját is 
átengedheti bogarainak, annyival is inkább, hogy 
nekik csak valami 6 hétig van réá szükségük az 
esztendőnek csak nem legszelídebb szakában, mi
kor valamelly színben, sőt még kün is elhálhatni, 
május1 végén vagy június' elején kezdve. Az oly-
lyan szoba legalkalmasabb, mellynek ablaka az 
ajtóval épen szemben van, mert az illyen leg
könnyebben szellőztethetik; de más is megjár, 
csak erősen nedves, vagy rósz szagú ne legyen. 

Az állás1 hosszúságát szobád' nagysága ha
tározza. Kinek kedve és módja van arra, hogy 
czifra, költséges állásokat csináltasson, ám lássa; 
én neked, csak a' czélszerűséget és költségkímé
lést tartván szemem előtt, azt tanácslom, hogy 
szobád' egyik végében állíts fel 2 jó vastag ka
rót mintegy 4 lábnyi távolságra egymástól, a'felső 
végeket a' gerendához szegezvén , 's épen illy 
formán a' más végében is ezekkel szemben más 
kettőt. Azután szegezz réájok keresztül vízfekvő-
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leg) a' föld' színén mintegy 2 lábnyira két egye
nes léczet, mellyekre majd a' táblákat fogod ten
ni; ezeken felül mintegy 1 '/2 lábnyira megint ket
tőt, és így tovább annyi párt, mennyit a1 szoba 
magassága enged. 

Az állásra szükséges továbbá holmi t á b l á 
k a t is készítened. E ' végre valami jó, széles lécz-
ből, vagy mintegy 3 ujnyi szélesre hasogatott jó 
vastag deszkából készíts vagy tizenkét (ennyi 
kell egy lat tojáshoz) 5 láb hosszú és 31/% láb 
széles rámát, 's fenekét mindeniknek fond bé re-
ketye-vesszővel, kákával, vagy ha szép hosszú 
nádad van, azzal is bekötheted jó móddal; azután 
raggasd bé valami durva papirossal. A' vessző-
fonat helyett csinálhatnál nekik feneket deszká
ból is; de akkor a' meleg és lég nem járhatnák 
olly jól bogaraidat. Azon kívül egy kis .fúróval 
a1 rámák' felső szélére kereken, egy kissé bé-
hajlólag, furdalj több lyukakat egymástól mint
egy 2—3 ujnyira, mellyekbe majd, mikor a' her
nyók béakarják magokat kötni, száraz nyír- vagy 
vagy fűz- vagy megyfa ágasbogas vesszőcské
ket fogsz szúrni, tetejöket egv kissé összehajtva, 
hogy a1 bogaraknak legyen mire kiaggatni selyem- » 
szálaikat. Mikor ezekkel készen vagy, megvan 
mindened, mi a1 selyem-tenyésztésre elkerülhetet
lenül szükséges, és ha jó gondjokat viseled, több 
esztendőkön keresztül használhatod. 

B o g á r k i k ö 11 é s. Mikor eperfáidon krajczár 
nagyságú levelek vannak, a1 bogárkikeletés' ideje 
jelen van. Ugyanazért akkorra, hogy el ne kés
sél, gondoskodj tojásról. Kolozsvárt lehet kapni 
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mindenkor a' nép-kertben felállíttat selyem-tenyész
tésnél: latja 4. ezüst húszas. Legtanácsosabbnak 
tartom ezt áprilisban vagy még hamarább is meg
vétetni- mert ha későbbre, nagy melegben találod 
elvitetni, időnap élőt kikelnek, 's levél' nemléte 
miatt elpusztulnak. Oda haza tartsd jó száraz és 
hűvös helyen, 's mikor eperfáid kizöldültek, fogj 
hozzá a' kikeletéshez, melly így esik: 

Szobád' közepében a1 már készen levő álláson 
egy táblára tégy egy ív íjarcus) papirosát, melly-
nek mind négy szélét felhajtottad, 's erre terítsd 
ki egyformán a1 lat tojást. Minekelőtte a? papi
rosra kiterítenéd, igen jó lesz először tiszta 
vízben 2—3-szor, •'s aztán valami gyönge jó 
borban megmosni, 's úgy tenni ki a' papirosra. 
Mikor a' tojást kiteszed, szobádban ollyan meleg 
legyen, mint jó meleg tavaszi napon déltájban szo
kott lenni. Erre nézve mértékűi szolgálhat az , ha 
szobádban ingben is inkább meleget, mint hűvö
set érzesz. Ezen melegnek azután egész a,' ki
kelésig soha sem szabad apadni, sőt naponkint 
egyegy keveset növekednie kell, mit legjobban el
érhetsz úgy, ha reggel és estve mindenkor egy-
egy kis tüzet csinálsz, sőt ha esős, hűvös idő ta
lál járni, napjában 3—4-szer is. De nagyon kell 
ügyelned arra, hogy hirtelen meleget ne csinálj, 
mert a' légmérséklet hirtelen változása miatt to
jásaid megromolván, vagy épen nem, vagy igen 
gyéren és rendetlenül kelnének ki. Újból is aján
lom tehát, hogy az egyforma melegre 's annak 
lassú növekedésére szorgalmatosan ügyelj. A" me
legség' mérésére legjobb szolgálatot tenne egy 



192 SELYEM 

hévmérő (Thermoiieter), ha szert tehetnél reá: 
Kolozsvárt vagy Szebenben kaphatni, rendszerint, 
egynek az ára 6—8 váltó forint. Ha hévinérőd 
van, mikor a1 tojást kiteszed, szobád' melege le
gyen 14 foknyi, 's azután a' 14 fokon alól so
ha se szálljon, sőt mindennap szinte 1 fokkal nö
vekedjék úgy, hogy 10—12 nap alatt (jó gond 
mellett—ennyi idő alatt szokott kikelni) a'14ről 
emelkedjék föl a' 22őre. A' mellett el ne feledd 
napjában 2—3szor egy tollúval megkevergetni, 
hogy egyformán készüljenek; ha pedig kün, 's 
következőleg szobádban is a1 levegő igen száraz 
találna lenni: tégy egy vagy két tál vizet tojá
sos táblád mellé. 

A ' kikeletés legjobban ment akkor, mikor a1 

hernyócskák mind egyszerre £egy nap) búvnak 
ki a' tojásból, 's minden igyekezetünknek erre is 
kell czélozni. Há csak egy néhány kelne ki elő
re, azokat minthogy az etetésben &' bajt nagyon 
szaporítanák, elhányjuk. Arra, hogy a'kibútt her
nyókat a1 tojás közül kiválaszthasd, a' 6ik napon 
kezdve a? tojást egészen bekell terítened valami 
vékony, ritka fátyollal, vagy nagyon sűrűn átlyuk-
gatott papírossal 's azt a1 leggyöngébb eparfale-
velekkel beraknod, hogy a1 lyukakon felbútt her
nyók azonnal eledelt kaphassanak. Kibúvások' 
ideje leginkább jó reggel. Hogy a"1 kibúvástól nem 
messze vannak, megismerheted arról, ha a1 tojá
sok kezdenek fejérülni. 

Ha a1 kikeletésben nem lehettél olly szeren
csés, hogy hernyóid' nagyobb része mind egy 
nap bújjék ki, tedd külön mindenkor az ugyan-
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azon napról valókat, majd azáltal, ha az elsőb
beket ritkábban, azaz, eleinte napjában csak egy
szer, azután kétszer éteted, a' másokat pedig nap
jában 4-szer, összenövelheted ők^t; de csak úgy, 
ha 1—2 napnál nincs több kikelésük ideje között. 

Mihelyt déltájban látod, hogy a,' tojás fölötti 
levelecskék hernyókkal megrakodtak, vigyázva, 
ne hogy vagy egy hernyót megszoríts, rakd ál
tal ókét egy táblára, 's azután étessed az alább 
megírandó módon. A' meleget a' kikelés után las
sankint szüntelen mérsékelned, apasztanod kell; 
de csak annyira, hogy legutoljára se legyen alább 
szállva, mint mikor a1 tojásokat kitéved fjl 4—15 
foknál), ''s ennél fogva a' hűvösebb reggeleken 
és estvéken ne mulasd el gyönge tüzet csinálni. 

E t e t é s . Hogy etetésed rendesen és hiba 
nélkül menjen, szorosan a' mások1 tapasztalásá
hoz kell ragaszkodnod, 's az eledeladásban az 1 
lat tojáshoz kiszámított mennyiséget pontosan meg
tartanod, különben nem fogod fáradságodnak kí
vánt sikerét látni. Én számításomat e g y l a t to
jáshoz szabom. Te körülményeidhez képest vál
toztathatod fé l - vagy k é t a n n y i r a stb., mint 
alkalmatosságod vagy fáid engedik. 

Egy latban van mintegy 2 0 ezer tojás, 's 
ennek a1 kikeléstől a1 bekötésig, az 5 életszakon 
keresztül mintegy 5 hét alatt kell 10 mázsa le
vél ( 1 0 — 1 5 jól kikölt eperfa ad ennyit); még 
pedig hogy fogalmad legyen e1 tárgyról, ide ig-
tatom hogy életszakonként hány nap alatt hány 
font levélre van a1 bogaraknak szükségük: 

Mentor. 13 
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a. lső életszakban 5 nap alatt 5 font. 
b. 2ik — 4 • 15 — 
c. 3ik — 6 46 — 
A 4ik — 7 139 — 
e. 5ik — 11 — — 795 — 

1 0 0 0 = 10 mázsa. 
De minekelőtte az etetést életszakonkint és 

naponkint fölvenném, előre megjegyzem átaláno-
son, hogy (Jmint fölebb is érintettem) soha fon
nyadt, poros, vizes vagy hibás leveleket ne adj 
nekik; a1 hibásokat tehát hányd el, valamint a,' 
porosokat is, és leveleidet az etetés előtt minden
kor 7—8 órával szedd le 's addig lepedőre ki
terítve tartsd hűvös, szellős helyen. Továbbá 
napjában 4szer kell őket étetni, délelőtt 4 és 10 
órakor, és hogy tisztításkor vagy más táblára té
telkor soha puszta kézzel hozzájok ne nyúlj, ha
nem a1 mint felmásznak a' fris levelekre, azok
nál fogva tedd más táblára. Arra is kívánlak fi
gyelmeztetni, hogy közöttök soha se pipázzál, 
se semmiféle füstöt közöttök ne gerjeszsz, vagy 
erős szagú dolgot, p. o. fokhagymát stb. közik-
be ne vigy. 

Lássuk már életszakonkint: 

E l s ő é l e t s z a k , a' k i b ú v á s t ó l az e l s ő 
á lomig . 

Mihelyt hernyóid a1 tojásra kiterített fátyo-
lon vagy papirosán lévő levelekre kimásztak, a' 
leveleknél fogva vidd által a1 táblára, 's adj ne
kik az 

lső nap 13 lat levelet 4 adatban; de úgy, 
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hogy a' reggeli adat legkisebb, az estvéli legna
gyobb legyen. Egy adafot megesznek mintegy 
t % dra alatt; dé minthogy az etetések között 
hosszacska időköz van, adj közben is minden 2 
órában egyegy keveset, -f's ezt a1 közben eső kis 
etetést ezután se mulaszd el egyik életszakban is. 

J e g y z é s . Önkényt értetik, hogy ha nem 
egyszerre találnának kikelni, az első napiaknak 
kevesebbet és ritkábban adsz (mint fölebb is 
mondám) ar késleltetés végett, ahozképest, a'mint 
több vagy kevesebb kelt ki. 

2\k nap a' 4 etetésre i 7 latot, különben 
mindenekben úgy bánván, mint az első nap. 

3ik nap t fontot és 10 látat, 's a,' táblán 
terjeszd ki jobban jobban , az idő közti etetésről 
sem feledkezvén el, mert étvágyuk növekedik. 

4ik nap 19 látat, 's ekkor a1 reggeli etetés 
a1 legnagyobb, az estvéli legkisebb. Ügyelj, hogy 
tágas helyök legyen, 's egymáson ne fekügyenek, 
mert most készülnek álomra; csakugyan ekkor 
még elférnek egy táblán. 

4ik nap csak 6 látat, 's csupán azoknak, 
mellyek még mozognak; estvére mind aluszna!:, 
sőt némeliyek már ébrednek is. Az alvásra ké
szülést megismerheted arról, hogy nem igen esz
nek, 's. hátuljokon nyugodva; fejeiket fölfelé emel
getik. Alvásközben legkisebbet se háborgasd, ?s 
lármát se csinálj körűlöttök. 

A' mi az ezen életszakra számított 5 font 
levélből fenmarad, az az időközti etetésre esik. 

Ezen életszakban, sőt a' 2ikban és 3ikban 
is a' levelet vaiamelíy eVégre tisztán tartott kés-

1 3 * 
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gel mindig meg kell vágni jó apróra, 's úgy réá-
jok hintem 5 de mindenkor épen az etetéskor, és 
soha se hamarább. A' szobát szellőztetni nem 
szabadj ha szép idő van, csak az ajtót nyitsd 
meg; reggelenkint, 's ha hűvös idő van, egyéb
kor is tégy egyegy kis tüzet, nagyon ügyelvén, 
hogy a1 légmérséklet a' 18—19 fokot meg ne 
haladja, fjllyen meleg van a' szobában közönsé
ges nyári meleg napon} 's hirtelen se változzék. 
Arra is ügyelj, hogy az ablakon a1 nap reájok 
ne süssön, inkább akaszsz valamit az ablak elei
be, különben is nagy világosságra nincsen nekik 
szükségük. 

M á s o d i k é l e t s z a k , a' m á s o d i k a l v á s i g . 

Ezen életszakban, melly &' 6ik, napon kez
dődik, addig nem kell enniök adni, mig mind föl 
nem ébrednek. Mikor tehát látod fjléltájban}, hogy 
fejeiket mozgatják, hogy már mind föl vannak 
ébredve, kezdj az átszállításhoz, melly úgy esik 
meg, hogy az eperfák1 hegyeiről jó előre lecsip-
desett 3—4 levelű, gyönge ághegyekkel berakod, 
's mikor azokra fölmásztak, vigyázva átszállítod 
ágastól már nem e g y , hanem ké t táblára, min
denütt egyenlőleg igyekezvén elterítni. Az előbbi 
táblát pedig, hogy majd tisztán kaphassad, meg-
száraztod és ürömmel gyöngén megtorlód. 

Gyakran megesik, kivált hakikeletésed vagy 
egy etetésed nem ment illő vigyázattal , hogy 
sok bogár még déltájban sem kezd ébredezni 's 
mozogni. Illyenkor ne várakozzál tovább utánok, 
hanem a' főlébredteket szállítsd által, 's a' még 
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alvókat hátrahagyván, ha sokan vannak, növeld 
külön egy fokkal nagyobb melegben 's jobbacs-
kán tartva, míg utolérhetik a' többeket; ha pedig 
kevesen vannak, hányd el. Az 

1-ső nap csak kétszer kell étetni, még pe
dig úgy, hogy a' második adat legyen nagyobb. 
Mintegy két diával tehát azután, hogy átszállí
tottad, adj nekik egy font levelet, 's azután az 
estvéli etetéskor ismét egy fontot és nyolcz latot, 

2-ik nap kezdődik ismét a1 négyszeri etetés, 
mind növekedő adatokban. Ezen. a' napon adj ne
kik 3 font és üO lat levelet. 

3-ik nap 3 font és 24 lat levelet, a? reg
geli etetésre legtöbbet szakasztván, mivel estve 
felé már alvásra hajolnak. A1 táblán jól ki kell 
teríteni őket hogy ne legyenek egymáson. 

4-ik nap elég 2 font és 6 lat levél. Ekkor 
ha nincs hideg, vagy ha szél nem fú, az ablako
kat is kinyithatod, hogy kapjanak fris levegőt, a1 

mi igen jól fogja segíteni alvásukat; a' meleg is 
leszálhat mintegy 17 fokra. 

Ezen időszakban is mind vágott levelet kell 
adni. Az időközi etetésre, mint a1 számításból lát
hatni, marad 3 font és 6 lat levél. 

H a r m a d i k é l e t s z a k , a' h a r m a d i k a l 
v á s i g . 

Ezen életszak kezdődik a' iO-ik napon. 
Most is meg kell várni, mig mind fölébrednek. 
Ezt megismerhetni arról, hogy mikor az ember 
rajok fú, hullámzólag mozognak. A1 megkéset
tek is, ha fölébredésök után valamivel melegebb 
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helyen tartatnak és jobbacskán tápláltatnak, utol
fogják érni a' többeket. Az átszállítás most is 
gyönge ágak alkalmazásával esik meg, mint a1 

több életszakokban. Ekkor már a1 bogaraké vagy 
5 táblát is betöltenek. Az 

1-ső nap adj 2 font és 28 lat levelet az 
átszállító ághegyeken kivűl két izben úgy, hogy 
a1 második etetés legyen nagyobbacska. 

2-ik nap 10 3/4 fontot növekedő adatokban. 
3-ik nap 11 '/4 fontot de már most apadó 

adatokban, mert álomra hajolnak. 
4-ik nap 6 l/4 fontot, a' legelső adatot leg

nagyobbra szabván. Azokat, mellyek még nem 
aludtak el, külön és bővebben kell táplálni. 

5-ik nap 3 2/4 fontot. Erre nem mindenkor 
van szükség, de jó készen tartani azok^ számá
ra, mellyek még nem találtak alunni. Most a1 lég-
mérsékletet változtatni nem szabad; 17 fokon 
alól teljességgel ne szálljon, 's az ablakt" is ma
radjon béíéve* 

6-ik nap ritkán van etetésre szűkség," mert 
ekkor nagy része már kezd ébredezni is. 

Időközi etetésre jut 11 font 20 lat. |A' le
velet ezen szakban is mind meg kell vágni, ha
nem a' vége fölé már nem szükséges hogy épen 
ollyan apró legyen. — 

N e g y e d i k é l e t s z a k , a' n e g y e d i k a l 
v á s i g . 

Minekutána a' ([16-ik napon) fölébredtek,'s 
az ismeretes módon 5 — 6 táblára átszállítottad, 
adj nékik az 
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1-ső napon 11 font és 2 0 lat levelet, most 
is megvágva ugyan de nem olly apróra mint 
eddig. 

2-ik napon 20 fontot 4 adatban, a'két utol
sót a1 más kettőnél nagyobbra szabván. 

3-ik nap 26 fontot mind növekedő adatokban. 
4-ik napon 30 fontot vágatlan, a,' negyedik 

adatra mintegy 6 fontot hagyván. 
5-ik nap 15 fontot, az első etetésre legtöb

bet juttatván , mert már ismét kezdenek álom
ra hajolni. 

6-ik napon 3 % fontot azoknak, mellyek még 
nem aludtak el. 

7-ik napon már kezdenek ébredezni, 's azok
nak is, mellyek el nem aludtak, igen kevés kell. 

Ezen hét nap alatt gyakran ki kell ajtót, ab
lakot nyitni, hogy frissüljön a' levegő, mert most 
kigó'zölgésök nagy. Ha pedig nedves, hűvös idő 
találna járni, szellőztetés helyett valami jól kiszá-
raztott ágbogból, vagy vékonyra vágott fából ger
jesztett lángoló tűzzel kell tísztitnod sC levegőt; 
de úgy, hogy legkisebb füstöt se csinálj. E' vég
re legjobb egy tiszta, nem zsíros edénybe kün 
szenet tenni, 's a' reárakott ágbogát meggyújt
ván, lángolva vinni be a' szobába, 's ott meg
hordozván , minekelőtte kialunnék vagy füstölni 
kezdene, ismét kivinni. A' légmérséklet leszál-
hat 16 fokra. Időközti etetésre jut 32 — 3 3 
font levél. 

Ö t ö d i k é l e t s z a k , a' b e s z ö v é s i g . 
1-ső nap lassankint mind fölébredvén, kö

vetkezik az átszálítás, melly mind csak a1 fen-
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irt módon esik meg. Már most annyira megnőt
tek, hogy tíz táblát is belepnek. Adj nekik k ét 
vagy há rom adatban 21 font levelet vágatlan; 
ezután a' vágott levélről sző sincs, elannyira, 
hogy még gyönge jövéseket is vegyíthetsz a' le
vél közé. 

2-ik nap 3 2 % fontot a1 négy etetésre nö
vekedő adatokban. 

3-ik nap 4 6 % fnntot a' négy etetésre mind
egyre növekedő adatokban. — 

4-ik nap 65 fontot 4 latot a1 négyétetésrej 
mégpedig az e l s ő r e 13 fontot 28 latot, az 
u t o l s ó r a 1 8 % fontot. 

5-ik nap 923/4 fontot a'négy etetésre, még
pedig az e l s ő r e 183/4 fontot, az utolsóra 2 3 % 
fontot, 's az időközi adatokról se feledkezzél el. 
Estvefelé a1 táblákat tisztítsd meg a' szemét
től , levélhulladéktól, 's ha szép száraz idő 
van, szellőztesd ki a1 szobát, ajtót, ablakot ki
nyitván. 

6-ik nap 111 '% fontot, már most apadó 
adatokban, Ts ha az adományokat, egy óra alatt föl
emésztették, azt időköziekkel pótolni kell. Most 
még nagyobb helyet kivannak, 's ennél fogva ter
jeszd ki őket a1 más két táblára is. 

7-ik nap 107% fontot, apadó adatokban, 
az időközi adatokról 's légfrissítésról sem feled
kezvén el. Ekkor már a' befogásra megkívánta
tó, előre megszerzett és száraztoít nyír-, vagy 
rekettye- vagy megyágakaf kezded felszúrdaí-
ni a1 táblák' szélére, szélyel álló ágaikat imitt-
amott össze is kötözvén, hogy &' hernyók min-
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den felöl annál több tárgyat találjanak, mellyhez 
selyemszálaikat aggassák. 

8-ik nap 75 fontot, apadó adatokban, még
pedig reggel 23 lj% fontot; a'mellett időközi ada
tokat is. Ezen utdsó napokban a1 vénfákról a1 

legjobb leveleket kell választani. A' táblák1 tisz
títása 's a,3 levegő' frissítése most se maradjon el. 

9-ik nap 60 fontot 14 latot, melly a1 hát
ramaradottak között a1 szükséghez képest oszta-
tík fel, mert már nagyobb része közeledik az 
éréshez 's étvágyát veszti. A' légfrissítésre most 
gyakrabban szükség vanj a' légmérséklet ekkor 
egészen 14 fokig leszállhat. 

10-ik nap 28 font 4 lat bőségesen elég; 
ha csakugyan még enni akarnak, többet is lehet 
adni. 

11-dik nap már kezdik magokat bekötni; 
azonban ha némellyek még ennének, adni kell 
néhány levelet. 

Ezen életszakban, a' fen kijegyzett levél
mennyiségből az időközi etetésre marad 154 
font 18 lat; honnan láthatod, hogy az időközi 
adatoknak is nagyocskáknak kell lenni. 

E ' szeiint barátom! ar ra , hogy a' her
nyók öt éleíszakon keresztűlmenve magokat be
kössék', 33 nap kívántatik; de ezen számítás 
csak úgy talál, ha mind az ételekben, mind a1 

légmérséklésben szorosan megtartasz mindent, 
a' mit elődbe szabtam, — különben nemcsak idő, 
de tápszer is sokkal több kivántathatik. — 

A' b e k ö t é s j e l e i é s f o l y á s a . Hernyó
id megértek és a' bekötésre készen vágynak, 
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ha a1 leveleken mászkálnak a' nélkül, hogy be-
ló'lök ennének, fejeiket föltartják, \s szintúgy va
lami egyebet láttatnak keresni. Illyenkor testök 
nem olíy sötét, 's világosság fölé tartva áttet
sző is. 

Békötésöket azon kezdik, hogy magok kö
rül selyemszálaikat mindenfölé hálőformálag ki
aggatják, 's ezen hálózatnak a'közepébe alakítják ke
rekded gubójokat(Galette) 'skörűlbelőlegynap alatt 
bé is végzik. Ez idő alatt teljességgel ne hábor
gasd őket; csakugyan ha itt vagy amott észre
veszed, hogy kettő ősze akarna kötni, a1 későb
bit vedd el onnan és tedd más helyre. Gyakran 
megesik, hogy némellyek resteskednek, nem akar
ják magokat bekötni; az illyeneket tedd vala-
melly lyukatos fedelű edénybe gyaluforgács közé 
és tartsd meleg helyen. — A' bekötés alatt, ha 
szép idő jár, ajtót 's ablakot megkell nyitni, hogy 
fris levegőjök legyen; de ha hűvös idő jár, vi
gyázva kell szellőztetni; mert az igen hideg épen 
úgy árt, mint az igen meleg. A1 gubókat csak 
nyolcz nap múlva szedd le az ágakról, vigyázván 
arra, hogy össze ne n y o m ó d j a n a k . A' kemé
nyeket, mellyek sokkal jobbak, a' lágyabbaktól 
válaszd külön, valamint a1 kettős gubókat (Dop-
pelgaletta) is, és mindeniket rakd külön. Azu
tán szedd el mindeniktől a' tágon 's rendetlenül 
álló selyemszálakat Js az ágakról is gyűjtsd ösz-
sze csinosan fjaz úgy nevezett szöszselyem, 
Flockseide} ezt is úgy tekintvén, mint majd pénz
zé tehető czikket. A' leszedés után legelső gon
dod legyen a' gubókban levő kukaczokat megöl-
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ni, 's aztán megmérve, mentől hamarébb eladni, 
mert az állás által vesztenek nehézségűkből. 

A' m e g ö l é s úgy esik meg, hogy gubói-
dat kosarakban, vagy táblákra arasznyi vastagon 
elterítvén, kenyérsütés után beteszed a' kemen-
czébe, 's száját bétapasztván, addig tartod ott, 
mig a', kemencze egészen kihűl. Ha a' kuka-
czok benne nem zúgnak, jele hogy megfuladtak. 
A ' kemencze' melege lehet 60 foknyi 5 ha ezt 
a'mértéket meghaladja, selymedet elégeti; hanem 
volt elég meleg, a' pillangók majd kibúvnak, 's 
gubóidat mind semmivé teszik. Hogy ezen bajba 
ne essél, még egyszer béteheted; avagy egykét 
gubót ketté vágva megnézheted , hogy vájjon a' 
kukaczok megfuladtak-e ? Ha a1 keményeket a1 

lágyakkal és kettősökkel összeelegyedve találnád 
betenni, úgy is nagy kárt okozhatnál magadnak, 
mert a' lágyak a1 többeket bépiszkolnák, 's a' 
kettősök az egyszeri betéteire nem fuladván meg, 
gubóidat ki rágnák, elrontanák. A1 lágyoknak 
kisebb, a1 kettősöknek nagyobb meleg kell. A1 

megöléssel ügy siess, hogy minekelőtte bekötés 
után 12 napot betó'Itenének, öld meg 5 mert a1 

tizenkettődik napon már kezdik gubójokat rágni, 
hogy kibújhassanak. Mihelyt megölted, mondom, 
mindjárt igyekezzél eladni. Ha az eladás vé
gett messze kell küldened, a1 bépakoláskor is ügyelj, 
hogy össze ne nyomódjanak. Legjobb ládába 
pakolni, minden arasznyi vastag rendgubót köz
betett papirossal választván el. 

T o j á s vé t el. Tojást mindig jobbnak tar
tom biztos hellyről pénzen vásárolni. Azonban ha 



204 SELYEM 

csakugyan* erre sem akarsz költeni, mikor gubó-
idat az ágakról leszeded, a' legszebbekéi, kemé
nyebbeket és gyönge-sárga színűeket (a' kettős. 
nem jó) válogasd külön, egy lat tojásra 60 — 
70 párt számítván. Közülök a1 nagyobbak nős
tények, a' kisebbek hímek; úgy igyekezzél, hogy 
mindenik nemből egyenlő számmal legyenek. 
Mikor a' többit megölöd, ezeket szöszselymeik
től jól megtisztítván, a' helyett hogy a' kemen-
czébe tennéd, ismét az állásra teszed nemökhez 
képest külön, \s arra ügyelsz, hogy a' légmér
séklet 15 — 1 8 fok legyen, a1 szoba pedig szá
raz, tiszta •'s csak kissé világos, mert mint éjji 
pillék, nem szeretik a1 nagy világosságot. Mikor 
a' gubók ottanottan mozognak 's végok nedvese
dik, akkor nap^ feljöííe után csak hamar kibúnak. 
A1 kilyukgatott gubók a1 szöszselyem közé men
nek. A1 kibútt pillangókat ismét vizsgáld meg jól, 
•'s a1 két nembelieket, ha a1 gubók külön rakása
kor nem találtad volt el jól, válaszd külön. Most 
könnyebb megkülönböztentni egymástól: mert a' 
hímek karcsúbbak, élénkebbek és a1 táblán ide 
-'s tova futkosnak; a1 nőstények ellenben vasta
gabbak, nehézkesen járnak 's szárnyaikat leereszt
vén, nem igen mozgatják. A1 kibúvás után mind
járt vágynak párosodni; de te várd meg, hogy 
a' tisztátalanságtól ürüljenek meg, 's aztán tisz
ta papirosra tevén bocsásd össze, de ne engedd, 
hogy párosodások 7 — 8 óránál tovább tartson, 
sót 5 óra is elég, ha kevés hímed van. Ekkor 
szárnyaiknál fogva elválasztván, a' hímeket zárd 
valami lyukatos fedelű szelenczébe, 's későbbre 
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4 — 5 óra múlva ismét bocsásd össze. Hímeid 
ha kevesen vannak, még azokat is, mellyeket már 
egyszer használtál, tedd el más napraj ha so
kan vannak, csak azokat, mellyeket még nem 
használtál. A1 hímek párosodások után 2 — 3 
nappal megdöglenek a' nélkül, hogy legkisebb 
eledelt vettek volna magokhoz; a' nőstények is 
3 4 nap alatt mintegy 4 — 5 százat tojván, 
minden étel nélkül bevégezik életüket. A1 fris to
jások szép sárgák, 's aztán lassankint sötét-vi-
olaszinre ŝ végre hamusziure változtatják színü
ket. Mikor ezen utolsó" színváltozáson általmen
tek elrakhatod őket papirosostul ; de legjobb, ha 
egv kerekített végű, vékony, de nem éles késsel 
a' papirosról nagy vigyázattal levágod, 's egy 
kevés piros vagy ó borral a,' nyálkásságtól meg
mosván, pléhszelenczébe elteszed a1 következen
dő esztendőre. Azon helynek, a1 hová teszed, lég
mérséklete 14 fokon felül ne hágjon, és a' f a g y 
ponton alól se igen szálljon, 's a' mellett ne 
hogy nyirkos legyen, vagy ollyan hely hol sok fér
gek vágynak. Legjobb, ha minden két három hét
ben megvizsgálod, 's ha valami ollyast vészsz 
észre, a1 helyet változtatod. 

E1 szerint az eperfanövelés' megismertetése 
után, kőrűlvezetélek a' selyemtenyésztés' gyö
nyörű aratással kecsegtető mezején ; visszaérénk 
oda, a,' honnan elindultunk. Látád, miként kelnek 
ki a1 selyembogarak a1 tojásból; miként kötik bé 
magokat gubójokba, >s a1 gubókból kibútt pillan
góknak mimódon lehet tojásakat venni, — 's mal
most nincs egyéb hátra, mint kívánnom: hogy a? 
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selyemtenyésztés iránti vonzalmad elhatározott 
e r ó ' s akaratot szüljön benned; e r ő s é t mondom, 
mert hidd el: legszebb- terveink is igen gyakran, 
psák azért nem juthatnak v a l ó s u l a t r a , hogy 
akaratunk nem elég erős, 's rendszerint hama
rébb ki hal belőlünk, mint a1 valósításra legki
sebb lépést is tettünk volna. — # ) 

V. A. 

* A ' s e l y e m - t e n y é s z t é s m o s t a n i á l l á s á 
r ó l E r d é l y b e n . 

A' selyemtenyésztésnek egyik fő feltétele az, hogy l e 
g y e n eper fánk illő menny i ségben ; a' má
sik az, hogy legyen egy ol lyan in téze t , melly-
ben g u b ó i n k a t (Galette} jó móddal l e t e 
ker t e th ess ük, v a g y il lő á ron e l a d h a s 
suk. Az első hiánnyá olly akadály, melly még 
csak kezdetünket is lehetetlenné teszi; a1 másiké 
pedig ollyan, melly kezdetünket még bölcsőjében 
megfulaszíja. Nálunk ezen akadályok le vágynak 
győzve; már csak buzgóságunkon, iparunkon a' sor.-
mert már — örömmel mondhatjuk, nálunk ország
szerte elterjedt az eperfa termesztés, 's Kolo's-
vártt F i l a n d e (Filandának nevezik az ollyan 
intézetet vagy gyárt, melyben a' gubók leteker-
tetnek, vagy matoláltatnak) keletkezett — hála és 
köszönet indítójának és pártolóinak —, hol a' gu-
bókat jó móddal letekerik, vagy kész pénzen be
veszik, fontját 30 pengő xrajával. 

Az eperfa termesztés — mennyire utánna járhatánk 
—-a' következendő helyeken űzetik szembetünőleg: 

1.) Báldon Gr. Béldi Ferencznél meghaladja a1 20 
ezerét a' 3 — 3 esztendős fák száma, 's azon kí
vül még roppant sok apróbb van. 

3.) B e th 1 e n ben Gr. Bethlen Ferencznél nagy számmal. 
3.) B o n c z h i d á n hasonlólag. 
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4.) B r a s s ó b an városi tanácsos Láng űr nagyszerű 
eperfatermesztést kezdett, 's a' selyemtenyész-
tést is nagy mértékben üzi. Tudósítónk szerint 
több százfont nyers gubót tenyészt évenkint, 's 
maga le is tekerteíí. 

5.") D o b o k á n is nagy számmal van. 
6.) D r á g b a n jelennenis szép számmal van,'s éven-

kint is szaporítatik. 
7.) G e r e n d e n g. Kemény Sámuelnél valami 5 ezer 

4—5 éves különös szép fa van. 
8 .)Gorbón b. Jó'sika János ón méltóságának igen szép 

ültetvényei vannak, \s azon kivül nagyszerű eper-
fatermesztés van indítva Mikesen, Z e n t e l k é n , 
Búzában — szóval, minden jószágaiban. 

9.) H a d a d b a n évenkint 1200—1500 egy-két éves 
csemetével szaporítja szép eperfását b. Vesse-
lényi Farkas. 

10.) N a g y - A l m á s o n is gr. Csákinál igen szép 
kezdetek indultak. 

11-3 P i s k i b e n hasonló lépéseket tétetett gr. Csákiné. 
12.) S á r o m b e r k é n g. Teleki Ferencz hasonlólag. 
13.) T a r t a r i á n Barcsay Jánosnak kőzeí 15 ezer 

fája van. 
14.) Z i l a h o n említést érdemel a'prof. Hiri Ferencz' 

buzgósága, ki a' selyem-tenyésztést rendszeresen 
űzeti tanítványaival. Fát is többet adott ki a' 
vidékbe 4 ezernél pénzért és ingyen ; most is van 
valami 4—5 ezer csemetéje , 's a' mellett földje 
bevetve 's elkészítve valami 100 ezerre való. 
Selymet is tenyészt évenkint 25—30 fontot. 

15.) A' z s i b ó i uradalomban b. Vesselényi Miklósnál 
meghaladja a' 100 ezerét az eperfák száma. 
Selymet is tenyésztet évenkint egy-két mázsát. 

16.) M. V á s á r h e l y t gyógyszerárus Brandecker 
Simon is szép kezdeteket indított. 

Ezeken kivúl még sok helyen lehetnek, 's bizonyosan 
vannak is az országban nagy számú eperfások, 
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mellyekről részletes tudósítást nem kaphattunk. 
Hát még hány helyen nincsenek kisebb számmal? 
Milly könnyű ezen lenne forrásokbői az egész or
szágban elterjeszteni ezen jövedelmező iparagot. 

Ha a' selyem-tenyésztés jelenállása mértékéül azt 
vesszük fel, hogy mennyi gubó jött bé a' kolozs
vári másféléves filándába: ágy tudósításunk nem 
igen lehet nyugtató és örvendetes. Mert 1841ben 
a' hiteles számadás szerint csak 478 font nyers 
gubó vétetett bé. De biztosan állíthatjuk, hogy 
ezen mennyiségnél jóval több tenyésztetett; mert 
tudtunkra is sokan tenyésztettek hol kisebb , hol 
nagyobb mértékben, 's ezeknek neveiket a' gubó-
beadók között nem találjuk; nem főként a' taná
csos Láng űrét Brassóból, melly hihetősön szem-
betúnőleg növelte volna a' mennyiséget. A' szép 
kezdetek szép reménnyel biztatnak, mellyek va-
lósulásáról kezeskedik a' naponkint ébredő buz
góság. 

Szerk. 



A.* magyar HJémetországbaii I* 
károiiiRoctik. 

A . midőn 1831 ben, nyárhó1 19kén hárman 
magyarok a1 Rajna mellett fölfelé Helvécziába 
szándékoznánk az ottani tanodákat meglátogatan-
do'k 1s a' természet nagyszerű kijelentéseit bámu-
landók, Langendenzingenben jámbor német foga
dósunk egy darab ideig feszült figyelemmel hall
gatva ránk, egymással magyarul beszélgetőkre 
egész illendőséggel fölszólít és kér, hogy monda
nők meg: miféle nemzetbeliek lennénk? 

E n. Magyarok, a1 mint a' vendégek"1 köny
vébe is beírtuk. 

0 . Miféle nyelven beszélgetőnek önök együtt? 
En. Nemzeti nyelvünkön: magyarul. 
0 . Bocsánat uraim ! önök lehetnek magyarok, 

de nem magyarul beszélgettek. Tudok én is va
lamicskét magyarul 5 egy magyar huszártól, a1 ki 
a1 franczia háborúban nálam tanyázott, tanultam, 
de — bizony uraim! — nem úgy hangzik az. Ek
kor a,' mi fölszólításunkra elődarabol egy sereg 
czifra káromkodást, és helyeslő véleményünket 
várja. Magyar szók ezek is — mondók — de ka-

Mentor. 14 
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tonai műszók 5 mi pedig tanulás1 kedvéért utazván, 
másféle tárgyakról beszélgeténk, 's azért nem is-
merhete ön a1 magyar huszártól eltanult magyar 
nyelvére. A1 válasz nem yala kielégítő , és két
kedését az iránt: ha vájjon mi magyarok len
nénk-e ? csak néhány-az ő is tudta-magyar ká
romkodásnak általunki előmondása oszlathatá el. 
0 örvendett a1 magyar ismeretségnek, mi pedig 
elszomorodánk, hogy a1 jó német szomszéd csak 
a' káromkodásról ismert ránk. És így sóhaj tank 
föl: boldog isten! hát a' magyar még idegen hon
ban és idegenek között is káromkodik, és annyi
szor és olly szünetlenül reggeltől estig, hogy az 
idegen #jku is kénytelen azt tőle eltanulni ?! 

Mi az oka ezen magyar-divatos, sót csak
nem nemzeti jellemző vonássá rögzött ostoba be
tyárságnak ? 

Felelet: mert kevés kivétellel,- mondjuk ki 
őszintén—-káromkodik mindenki,kisebb, nagyobb 
mértékben, mindenkor és mindenhol. Káromko
dik a' pap — tisztelet itt és leebb is a'kiveendők-
nek — a1 templomon kivííl, hallgatói között, a,' ka
tona békében és háborúban; az ítélőbíró, mielőtt 
és miután börtönt szavazott a' pörbe fogott isten 
káromlóra; a1 megyetiszt káromkodások és szit
kok között vágatja huszonötig a1 . káromkodó 
pórsuhanczot; 'J gazda káromkodva káromolja 
káromkodó cselédét; káromkodik müveit és mű
veletlen,' dajka és növelő, apa és — tiszte-
leHíjra itt és fölebb is a' kiveendőknek,— az édes 
anya: káromkodnia kell tehát az ártatlan gyer
meknek is, 's önkév elenül eltanulnia a' sokféle 
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czifra káromkodást, az annyiszor hallottat— mint 
az említettem német fpgadósriak— mielőtt értené. 
Majd serdülő korában azon balhiedelemben téve
lyeg, mintha a' káromkodás—valamint a.' pipá
zás is — bizonyos férjfiasságot jellemző czégér 
lenne, és újra káromkodik, mig végre annyi
ra megszokja, hogy gépelyszerüleg, haragjában 
és jó kedvében, egésségében és betegségében csak
nem a1 véghörgésig mindig és mindig kárámko-
dik. És épen ezért otly kevesek előtt feltűnő. Á ' 
molnár akkor ébred föl, ha kereke néin zakatol. 
Hallottam cselédtől: „félek, inert gazdám harag
szik és nem káromkodik." 

Mlképen lehetne a1 nemzetet ezen ősi, bűnös 
szokáséul leszoktatgatni addig is, mig a' kisded
óvó-intézetek évek1 és tizedek' leforgásával a' ma
gyar' minden szépre és jóra fogékony keblében 
meghonosulván, a' nemzet1 újjászületésében e' rész
ben is megteendik óhajtva üdvös hatásukat ? 
Egyesüljünk! Ne ijedj meg, jő olvasó! hidd el 
(Íriszem én is és vallom}, hogy az egyességben 
— legyen az testi vagy lelki erőre központosítva— 
van a* nemzet' üdvössége. 'JS aztán nem kívánok 
én pénzt, aranyot és ezüstöt e' pénztelen ország
ban egyesületünk' alapjául, részvény díjúi, csak 
akaratot. Ingyen lehetsz ennek tagja, nem mint 
más egyleteknek. A' polgári és semmiféle osz
tályzatoknak különbsége sem vétetik itten tekin
tetben: tagja ennek mindenki, pap-és katona, nö
velő és növelvény, tanár és tanítvány, kereskedő 
és földész, hivatalos és hivataltalan, szolga és úr̂  
mihelyt komolyan föltette magában, hogy nera ká-

1 4 * 
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romkodik, és ezen fogadásáról meghittjét, a' férj 
nőjét, a' gyermek szüleit, növelőit, a' szolga gazdá
ját, a1 barát barátját 's a't. adott szavával biztosítja. 

Alaptörvényei: kevesek, érthetők és könnyen 
teljesíthetők. 

Első. A ' b e c s ü l e t e s e m b e r nem k á 
r o m k o d i k . 

Második: A z o n k ö r b e n , m e l l y b e n él 
é s h a t á s s a l b i r a r r a t ö r e k s z i k , h o g y 
m á s o k se k á r o m k o d j a n a k . 

Itt figyelem-ébresztőleg említeni lehetne, hogy 
a' pap a' szent székből ellene dörögjön; a? szü
lők és nevelők figyelmét soha ki ne kerülje; a1 

gazda a' cselédjeivel kötendő alkulevélben ezt ki
váltán tiltsa meg; a,' tiszt mindig szigorúan bün
tesse 'sa ' t . ; de hol erős az akarat, ott nincsen 
szükség illyen útmutatásokra, ha pedig hiányzik, 
úgy szerecsent mosunk. 

Harmadik: M i nden, k i a' M e n t o r ' j ö v ő 
év i f o l y a m á r a a l á i r a n d , j e l e n t s e föl 
a z t i s : h á n y t a g o t n y e r t meg az e g y e 
s ü l e t n e k , h o g y a1 s z e r k e s z t ő s é g , a1 

m á s o d i k k ö t e t b e n t u d ó s í t h a s s a a* ma
g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g e t , a z e g y e s ü 
l e t s ük e r é r ő l . 

Virtus est vitium fugere, et sapientia príma 
stultítia caruisse. 

A1 bűnt kikerülni, erő1 jele — \s ki a' rósz 
szokást letudja vetkezni, magas lépcsőjén áll a1 

bölcseségnek. * Hiri. 

* Várva várjuk el tagtársunk lelkes fölszólitásának 
óhajtott eredményét. S z e r t 



Értelmes Oazda. 

Cprazdáskodás és gazdálkodás két ollyan cse
lekvésmód1 kifejezése, melly kisebb, nagyobb mér
tékben mindennek — kezdve a1 koronás főn, le az 
eke' szarván izzadó emberig «— körébe tartozik. 
A ' ki jól gazdáskodik és gazdálkodik, akárhol áll
jon, magán kivűl a1 társaságot is vagyonosítja. 

Az emberek sok tekintetben úgy vannak ér
demeikkel, mint a1 kalmár portékáival, mindenik 
a' magáét, 's többnyire a' másokéi fölött dicséri. 
'S megtörténik az illyen dicsekedőkkel i s , mi a1 

kalmárokkal: egyik sem szereti világosságra jőni 
árujával. 

Az emberek alig csalatkoznak és esalattat-
nak többször, mint az érdem'' mértéke' eltalálá
sában. Az egyik közűlök a' fényes születést, a1 

másik a1 nagy hivatalt, a* harmadik a1 külső bir
tokot, a1 negyedik a' testi erőt és szépséget akar
ja érdem mértékűi használni; pedigha nem me
gyünk is vizsgálódásunkkal messzire, találunk 
magunk között is példát, melly bizonyítja, hogy 
az érdem1 mértéke nem az említett tulajdonokban 
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találtató. Volt és van ollyan, ki egyszerű, sem
mi külső fényt nem mutató helyen állva, nagyobb 
becsű áldozatokat tett a"1 haza' nemzet"1 és vallás1 

oltárára, mint sok, ki fő rangot, hatalmat és tekinte
tet bitorlóit. Akárkinek is érdeme nem az a' hely, 
a1 hol áll , hanem az a' szorgalom, hűség, buz
góság és ügyesség, mellyel ottani kóteleségeit 
teljesíti. Különböző talentumokkal levén az em
berek a1 teremtőtől megajándékozva, azokkal kü
lönböző helyeken tartoznak sáfárkodni. Az egyik 
mint pap, a1 másik mint katona szolgál ha
zájának j az egyik mestersége és kereskedése, a' 
másik gazdáskodása által foly be a' közjólétbe, 
's hogy ezek közül mellyik érdemesebb, egyik
nek semi állása' helyéből, hanem abbani szolgá
latából lehet és kell elhatározni; Így határozva 
meg az érdem' mértékét, nemcsak fő helyen áI<-< 
lók, de köz- és al rendű polgárok, sőt napszámo
sok is lehetlek érdemesek. 

Rizqfiyos tekintetben a? társasági életben min
den egyes tagnak egyszersmind gardának és gaz
dálkodónak, is kell lenni; de különősb értelemben 
gazda még is az, kinek társasági elrendeltetésé-
be az úgy nevezett külső gazdaság1 folytatásá
nak szép mezeje jutott. 

Hogy kell vagyont szerezni, hogy kell azt 
megtartani, 's úgy használni, miből, a1 tessék ki, 
hogy értelmes fő v£z,eti a,' gazdaságot? a1 jelen 
értekezés további folytatása oda van intézve, hogy 
a1 figyelemmel ojvasó ezj megtanulhassa. 

Hogy vagyona szaporodjon, ezt minden gaz
da óhajtja, csak hogy az egyik nem igen ért, a*' 
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másik pedig nem igen akar érteni a' gyűjtés' mód
jához. Van egy mesterség, .melly a' gazdaság
ban! boldogulhatásra legbiztosabb út, 's ez a1 gaz
daság körül teendők1 pontossággal, jó renddel, 
buzgósággal és csüggedni nem tudó állhatatos
sággal! teljesítésükben áll. Ki ezen mesterséget 
nem érti, hasonló az álmában futóhoz, izzad és 
fárad haladás nélkül. Az értelmes gazdának, meg 

' kell tanulni bölcs Salamontól, hogy: „minden do
lognak rendelt ideje van;" inti; S>z. Páltól, hogy: 
„azt áron is meg kell venni," mert a' napok nem 
engedik magokat egyik a' másik helyett használ
tatni, egyik &' másiknak munkáját a' magáénak 
kirekesztése nélkül nem veheti által. Ének tu
dása az értelmes gazdától dolog és dolgoztaíás-
bani pontosságot kivan. A' mit ma végezni tud, 
nem halasztja holnapra, tudván, hogy minden nap
nak meg van a' maga terhe. „Egyik idő ellen
sége a' másiknak," ezt a1 gazda embernél senki 
sem tapasztalja többszőr, de sajnosabban sem. 
Több kárral, mint a1 gazdaságban, a,' halogatás, 
sehol sem büntetődik. Itt sokszor megesik, hogy 
a' jelenről elhalasztott, kivétetvén sorából, örökre 
elvesz. Mint egy helyre két test, úgy nem fér 
egy időre két 's több kötelesség. A' máról hol
napra halasztott kötelesség mást szorít ki helyé
ről, mi épen ollyan szükséges volna, mint ez. A' 
pontos gazda inkább előre dolgozik, mint a; je
lenből halaszszon el valamit. A' maga idejébeni 
dolgozás és dolgoztatás az egész gazdaság1 foly
tatása körében sok haszonnal fizető rendel állít 
elő. Némelly gazda kiveszi a1 dolgokat abból a' 
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helyből és időből, mellyet azoknak a' természet 
határozott, azt veszi elő a' sorból, a' mi könnyebb, 
nem a' mi következik. Ez a' csere pedig az egész 
rend1 felbomlása, és így tetemes kár nélkül nem 
eshetik meg. Ki tudni választani, hogy mikor, mit 
és hogy kell dolgoztatni ? érre, nem annyira rend
szeres gazdasági tudomány, mint készség és fi
gyelem kívántatik. A1 dolgok1 és kötelessé
gek' rendje természetes, mindig az elsőt kell 
előbb végezni, hogy pedig ez mellyik legyen, ma
ga magát mutatja ki. Azt tartom, hogy tudatlan
ságból és értetlenségből itt hibázik az ember leg
kevesebbet. 

Az értelmés gazda a"" maga dolgait egész 
maga ráadással és buzgósággal folytatja. Gazda
sági körében, mint a' méhek1 példás társaságá
ban, munkás zsibongás hallatikj mindennek mun
ka van kezében, és a,' mellett senki sem szunnya-
doz; anuyit és ollyan jól dolgozik minden, a? 

mennyi erejétől kitelik 5 tőle a1 napot, 's a1 nap
tól a1 munkát senki sem lopja el 3 cselédjeitől és 
napszámosaitól megkívánja — mire teljes joga is 
van — hogy teljes mértékű fizetéséért teljes erejűk
ben kerülő szolgálatot tegyenek 5 tehetségök fö
lött nem erőlteti, de bizony lézengeni sem enged
heti. A1 serényeket dicsérettel és jutalommal, a' 
henyéket feddéssel és büntetéssel nógatja mun
kára. Hlyen a' rendes és pontosságot szerető ér
telmes gazda. 

Több akadályokra, az igyekezetet és buzgó
ságot többször megkísértő ellentállásokra, mint 
a1 gazdasága mezején, sehol sem találhatni. Most 



GAZDA. 217 

a' természet, majd az emberek hiúsítják még gaz
dasági reményeinket, 's kinézéseinket még csirájok-
banj ma tűz, hónap árvíz, jégeső foszt meg iz
zadságunk1 jutalmától. Hlyen 's más ezekhez ha
sonló csapások az okos gazda igyekezetének tü
zét nem eloltják, hanem gerjesztik; megkettőzte
tett igyekezettel dolgozik .kára' pótlására, kén-
szeríti mintegy a' természetet elvett javai helyett 
másokat, sokszor jobbakat, szebbeket, állandóbba
kat adni; mig az élettől a1 kereséstől sem szű
nik meg. 

Sokat könnyít az értelmes gazda1 dolgain az 
időnek és erőnek jó felszámítása, mi valamelly 
munka1 elvégezhetésére megkívántatik. Az idő 
és erő a' gazda' kezei kőzött legbecsesebb vala
mi, ki ezeket jól használni nem tudja, mindig 
veszteségben van. Minden dolog1 jó móddali vé-
gezhetésének csak egy jó fogása van, ki ezt el 
nem tal ilja, maga a1 dologgal, a1 dolog pedig 
vele vesződik. Minden időben és erővel elvégez
ni a1 lehetségest, értelmes gazda1 tulajdona. Az 
idő1 és erő1 elpazérlása kipótolhatatlan veszteség. 

Az értelmes gazda a1 vagyont nemcsak gyűj
teni, de azt megtartani és használni is tudja. 

Akármiilyen színt adjunk is földi törekvése
ink1, hivatalink1 vagy mesterségünk' folytatásának, 
igaznak marad, mikép fó'czél midenikben az, hogy 
jólétünket általok eszközöljük, hogy azoknak, mik 
szükségünket pótolják, kényelmeinket, gyönyörű
ségeinket megszerzik, szűkibe ne legyünk. Azért 
szorította Diogenes magát egy hordóba, hogy ott 
szükségeit, keskenyebb határok közé véve, köny-
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nyebben pótolhassa, hogy kifejtvén magát a' tár
sasági élet' néha igen szorító kötelei alo'J, füg
getlenebből, 's így az ő csudálatos nézete sze
rint nemcsak kényelmesebben, de boldogabbal is 
élhessen; ezért lett Diocleíiánus császárból ker-
tészszé, — 's ezért cserélte föl ötödik Károly a1 

trónt klastromi élettel. 
Az értelmes gazda a' mit gyűjtött,. szüksé

gei' pótlására, kényelmei' és gyönyörűségei' meg
szerzésére használja. Költségeivel sorsán felül 
nem emelkedik; de ha módja van, azon alól sem 
sanyargatja magát. A1 mit hosszas idő alatt, sok 
törődéssel beszerzett, azt könnyelmüleg magától 
el nem hányja. Midőn más a' kölcsönt is kimé-
letlenebbűl vesztegeti, mint ő tulajdon szorgalma' 
jövedelmét, annak szegénységét és gyalázatját 
előre, és pedig csalhatatlanul megjövendöli. Na
gyobb, legalább nem kiseb dicséretnek tartja va
lamit megtartani, mint megszerezni. Vagyont sze
rezni természetes és becsületes úton nem lehet 
másnak, csak takarékos józan életű embernek. 
A* vesztegető kezeinek ugyanazon kinyujtásá-
val be is veszi, ki is adja jövedelmét; az ő szán
tóföldei hiában díszlenek sűrű kalangyákkal, sző
lőhegyei hiában csepegnek musttól, mert sem 
búza a' gabonásban, sem bór a' pinczében; a' 
takarékos jó gazda pedig az év' mindenik részébe 
ót és ujat tud mindenikből előmutatni. 

A' mi bejött, abból úgy költeni, hogy néha maga 
a' költség is jövedelemmé váljék; a1 mi megvan, oly-
lyan ügyelet alatt tartani, hogy abból nemcsak a' 
vesztegetés, vigyázatlanság és gondatlanság csa-
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íornáján semmi a' gazdaság' köréből ki qe folyjon: 
takarékos és szemes gazda-1 tulajdona. Némelly ház
nál nem veszteget senki, még sincs a' legszebb jöve
delemnek is, láttatja^ mint a7 száraz homok az esőt, 
úgy nyeli el a1 gondatlanság sok ház jövedelmét. 
Némelly háznál semminek sincs bizonyos helye, 
mindent lehet mindenüvé, talán csak a1 maga he
lyére nem tenni; a1 mi beszereztetik, annak egy-
része a' hányódás, más része az idő rongálása 
előli el nem-tevés miatt emésztődik meg, A' gon
dos gazda' házánál mindennek ollyan helye van, 
mint a' szemnek a"1 főn, minek a1 többek közt az 
a1 jő következése is meg van:, hogy a' hijános-
ság egy tekintettel észi?evehető és könnyen hely
rehozható. A1 gondatlan rósz gazda házánál szin
te ajiyi idő telik el az elhányódott műszerek' elő-
keritésével, mint az azokkali dolgozással. Csu
da-e hát, ha meglehetős erővel is olly kevésre 
lehet haladni? holott az ollyan házaknál nemcsak 
dolgozó eszközök, hanem magok a' dolgozók is 
igen sokszor csak hányódnak, vetődnek. Mi
dőn sok rossz gazda' épületeit a' gondatlanság 
időnap előtt nyakába sorvasztja, gazdasági esz
közeit a' rozsda és rothadás emészti el: a1 gon
dos az övéit unokáinak is használható állapotban 
adja által. Hlyen a,' takarékos és gondos gaz
da, -•>— azo/íban még sem. fősvény. Az ő szemei 
előtt a' vagyonnak, az átlala lehető boldoguláson 
és boldogításon kivül más becse nincsen; ő ma
gát a' világból kinem zárja, de azt sem cselek
szi, hogy jovait léha gyönyörűségeinek feláldoz
za. A' világ sokszor fösvénynek nevezi, ki nem 
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ad minden hozza folyamodónak 5 a' vagyont pe
dig nem igen lehet roszabb helyre költeni, mint 
(akár alamizsna, akár költsön név alatt) ollya-
nokra vesztegetni, kik munkáson és mértéklete
sen élve, minden idegén segedelmezéshezi folya
modás nélkül becületesen élhetnének. A1 sege
delemre mindennek érdemesíteni kell magát, vagy 
munkája, vagy szenvedése által; a' ki ezek nél
kül folyamodik akárkihez segedelemért, azt meg
akarja kisérteni. Sok becsületes, takarékos gaz
dára csak azért ragasztatott fösvény nevezet, mert 
nem adhatott minden hozzá folyamodott korhely
nek; de a' ki magán kezdve mindennek megadja, 
a' mivel tartozik, azt fösvénynek mondani nem 
lehet. 'S itt meg jegyezhetni azt is, hogy az em
beri nyomorokon és szenvedéseken nem alamizsna, 
hanem egészen más módok által lehetne, és kel
lene is segíteni. Az alamiszna enyhít ugyan né-
melly egyes szenvedő1 sorsán, de az ínség1 for
rását nemcsak hogy be nem dugja, hanem gyak
ran még bővebbé teszi. 

Az értelmes gazda ezen elvtől: „ k ö l t s é 
ged j ö v e d e l m e d n é l n a g y o b b ne legye \ \ ' 
soha sem távozik el; ezen elv vagyona leggon
dosabb ó'rje, sorsa legbiztosabb vezére. Mikor más* 
kevesebb, :s a' mellett talán még ingatagabb 
alapú jövedelméből többet költ, nem szégyenli, 
hanem az illyen értekén felül költőt sajnálja. 

Ha a1 fölebb leirt gazdát a' halál kapujába 
kisérjük, őt ott is értelmesnek, mondhatni: sőt bölcs
nek találjuk. — Lerakja ott minden világi vá
gyónak, szintolly nyugodtan, mint öltöző ruháit 
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ágyba fektekor. Bévégeződvén a' halál kapujában 
földi élete minden szükségeivel, azokkal együtt 
elmaradnak világi jovai is, mint a'csak testi szük
ségek' fedezői. Az értelmes gazda úgy áll sirja1 

szélén, mint értelmes keresztény, —jovaitdl csön
desen válik meg, tudván, hogy a' lelkek1 orszá
gában épen úgy nem lesz azokra szüksége, mint 
levetett felső ruháira alvó ágyában. Azonban 
minthogy földi élete azokhoz is volt kötve, bizo
nyos tekintetben és mértékig azokért is élt; de 
bálványinak soha sem tartotta. A' mire nincs 
többé szükségünk, azt ne kívánjuk sem elérni, 
sem megtartani. Minél többet hagy a' jó ember 
maga után, annál teljesebb öröm kiséri a' sírba ; mert 
vájjon nem öröm-e, hogy az isten őt annyi áldá
saival szerette, 's hogy elmaradott kedveseit an
nyival boldogíthatja? Csak a' fösvényről igaz, 
hogy vagyonaiért bajoson hal meg, ki azokért sok 
jót mulasztott el , másoknak sok keserűséget és 
ínséget okozott, magával még is el nem viheti. 

A1 mit eddig az értelmes gazda1 érdemeiről 
látánk, ahoz még azt adhatjuk, hogy ő példájával 
lelkesít, jovaival boldogít, \s az az ő — valamint 
emberi, ugy polgári érdemeinek is nem csekély 
részét teszi. A' társaság' egyik főereje és alap
ja a1 kenyér, — ezt pedig a' gazdaság' mezeje 
adja. Ki a' társasági élet' ezen legelső szükségén 
segít, annak érdeme nem lehet csekély. 

Hlyen érdemeiért az értelmes gazdának szép 
jutalmai vannak. A' vagyon már magában is ju
talom, mert, mennyi szükségek nem pótoltatnak, 
mennyi öröm és gyönyörűség nem szereztetik álta-
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U? De több ennél az, hogy a' teljesített köteles
ség1 érzése kiapadhatatlan örrömforrás az embe
ri szívben; semmivel a' tiszteletet, sem hamarább, 
sem bizonyosban megnyerni nem lehet, mint épen 
általa. 

Veres György. 

É l e t m a g v a k . 

A' mi nem sürgetős, gyorsan kell tenni, 
hogy időt nyerhessen az ember arra, mi sürgetős. 

E r ő és a k a r a t . Sokan kiáltják: „Nagy 
volna akaratunk, ámde csekély hozzá az erő !4Í 

— Oh csöndesebben, édes jó emberem ! „Nagy 
az erő, csekély az akarat !'4 

T a n á c s . Rosszul beszél a' nyelv felőled, 
ám legyen; te ügy élj, hogy senki szavának ne 
hígyen. 

Egy valódi embert legjobban jellemezhetni 
következő rövid vonással: ő gyermek szivében, 
ifja készségben férfiú végrehajtásban. 

A1 mértékletesség kétféle: az egyik az ele
del' mértékletes használásában áll ; a1 másik a' 
vagyohnali helyes élésben 's önhaszon-nem-kere-
sésben; ez a.' lélekre nézve az , mi az első a1 

testre; az elsőtől függ az egesség, másodiktól 
az erényesség. 



munkássá és mértékletessé vál
tozás' példája. 

É s z a k i Amerikának egy kis falujában, JA-
merickben, élt egy igen becsületes, józan és szor
galmas anya, Thomsonné, ki özvegyen maradván, 
minden örömét egyetlen fiacskájában leié. Ezen 
gyerkó'cz, kit Jánosnak kereszteltek , néhai igen 
szerette férjéhez ábrázatban szerfölött hasonlítván 
mindazon szeretetet i s , mellyel férjéhez viselte
tett, most egészen réáárasztá. Mivel növése köz
ben, Jankójának teste 's arcza, naponkint mindin
kább adták vissza elvesztette férjét, a,' becsüle
tes anya nagy remények közt látta fölserdülni, 
mint a,' sudár fiatalt, egyetlen Jankóját, 's bizto
son hivé, hogy ebben a1 falubeliek olly becsüle
tes laktársat, az ismerősök olly hív barátot, egy 
hajadon olly hív férjet, egy feleség olly jó gaz
dát, a1 haza olly jó polgárt fog nyerni, mint fér
jében, 's ő is öregsége1 napjaiban benne találand-
ja fel gyámolát ' s vigasztalását. De a'mint Jan
kó nagyobb nagyobb lett, mindennap újabb szo
morúságot hozott anyja' fejére; mig végre a' sze-
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gény anya azt is megérte, mitől leginkább irtó
zott, 's mit ha valaki Jankójáról kis korában mond 
vala, fia legnagyobb ellenségének nézte volna; a' 
minthogy a' pap egy ízben őt növelési balfogá
sára figyelmeztetvén, e1 becsületes embert annyi
ra meggyűlölte, hogy még üdvözölni sem vala 
képes haragjának felgerjedése nélkül. Megtörtén
vén most már valójában az, mit a'becsületes pap 
Jakobson, ki még akkor második éves lelkész 's 
mintegy 27 esztendős lehetett, csak távolból, 's 
olly föltétel alatt jövendölt, ha gyermekével to
vábbra is úgy bánik, elment Thomsonné keser
vében a' papnéhoz, \s nála zokogva panaszkodott. 

T h o m s o n n é . Jobb lenne édes tiszteletes 
asszony, ha nem lennék e' világon. Minden vi
gasztalásom, minden örömem csak Jankó fiamtól 
váram, benne helyezem minden reményemet. Azt 
hivém, hogy valamint arcza hasonlít apjához, lel
ke, esze, szíve is az apjáé lesz. Annyira csak ő" 
volt mindenem e1 földön, hogy mikor vagy egy
szer beteg volt, 's elgondolám, hátha meghal, 
mindig reszketének inaim, *s még csak a1 kép
zelete is annak, hogy nála nélkül maradhatok 
elrablá minden erőmet, 's érzem gyakran, hogy 
sorvadok le lábomról. 'S ha akkor az isten elvet
te volna, tán átkot szórtam volna az egész Világra, 
's magára, uram bocsásd meg! az istenre is, bal
gatag keservemben j 's azt hittem volna.íhogy min
den egybe esküdt ellenem, 's gyönyörködik szen
vedéseimben. 'S most, ó kedves tiszteletes asz-
szony! most most igen szeretném 
szeretném, ha fiamat ez előtt egy héttel eltemet-
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hetem vala. Nemcsak a z , hogy reményeimben 
megcsalatkoztam; nemcsak az, hogy tulajdonké
pen már úgy sincs fiam, hanem a1 föld alá kell 
bújnom szégyelletemben, 's tűrnöm azt is, hogy 
ámbár rólam eddig senki sem monda a' faluban 
roszat, most már minden ember ujjal mutat reám, 
hogy én vagyok anyja és nevelője a' rósz Thom
son Jankónak. (E ' szavaknál a' pap is kilépvén 
egy mellékszobából, hallgatja a1 Thomsonné' zo
kogását). Keserűségem nemcsak az, hogy fiam 
rósz, erkölcstelen, hanem az is, hogy a' világ azt 
hiszi, én is erkölcstelen rósz vagyok. 0 , bár csak 
elbújhatnék az emberek közül! — 

P a p n é . Nem értem panaszait, édes szomszédném. 
T h o m s o n n é . Dehogy nem: hiszen csak 

nem képes, hogy ne hallotta volna szerencsét
lenségemet a' rósz fiammal. 

P a p n é . Most sem tudok többet egy betű
vel is, mint az imént. 

T h o m s. Hát még nem hallotta, hogy fiamat 
tömlöczbe tették? 

P a p n é . Most jut eszembe, hogy valami il-
lyest hallottam férjemtől. Az elég szerencsétlen
ség ; mert oda bizonyosan nem vitték jó viseleti
ért. Nagy szomorúság, édes szomszédném3 de 
bizzunk istenben, 's nem hagy el. 

T h o m s o n n é . Eleget biztam az istenben, 'S 
látom még is elhagyott. 

P a p . Édes szomszédném! igaz lelkemre 
mondom , igenigen sajnálom szerencsétlenségét, 
mert igen képzelem mekkora bú egy minden te
kintetben becsületes anyának, erkölcstelen gyer-

Mentor. 1 5 
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mekkel bírni, 's ezért nem akarám beleszólásom
mal még jobban növelni keservét: de utolsó sza
gai szükségessé tevék, hogy felnyissam szá

júmat. Istenbén bízni nem azt teszi, hogy egybe 
dugott karokkal várjuk, mig ő a,' sült galambot 
szájunkba repíti; nem azt, hogy mi mindent fonákul 
tegyünk, 's azután istentől azt várjuk, hogy ő 
balgatagságainkat is mind jóvá tegye. Ha az 
istenbeni bizalmát elő nem hozza, hallgatok vala, de 
így csak kimondom, hogy nem az isten hagyta 
el szomszédasszonyt, hanem szomszédné az is
tent. 

T h o m s o n n é . Jaj istenem! légy köztünk 
bizonyság! Hát édes tiszteletes úr! nem jártam-e 
én csaknem mindennap templomba, nem imádkoz-
koztam-e én éjjel-nappal, a1 mire istent hívha
tom bizonyságul; rágalmaztam-e, csúfoltam-e én 
másokat; tolvajkodtam-e, 's mondhatja-e valaki, 
hogy erkölcstelen vagyok? Nem dologgal töltöt
tem-e én napjaimat, 's látott-e engem valaki ré
szegnek? Ugyan miként bocsáthatá ki tiszteletes 
uram, hogy én elhagytam az istent ? Hagyja el tisz
teleted, ne illessen illy kesergetésekkel; elég tele 
az én lelkem bánattal. 

P a p . Hogy szomszéd asszony maga egy 
a' legbecsületesb némberek (asszonyok} közül, 
hogy tüköré lehetne az özvegynőknek, azt senki, 
ki szomszédnémat ismeri, meg nem tagadhatja, 's 
én sem; sót bizonyságot tehetek arról is, hogy 
szomszédasszonynál buzgóbb templomjáró, szor
galmasabb dolgu, józanabb, emberbecsüló'bb, má
sok iránt jobb indulatú egy sincs. De mivel szóm-
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szédasszony ezen szókkal élt , hogy isten el
hagyta, most is azt mondom : szomszédasszony 
hagyta el fia' növelésében az istent. Szomszédasz-
szony minden egyébben az istent követte, de mi
dőn fiát növelte, eltávozott istentől, azaz: eltávo
zott azon istenszabta törvényektől, mellyeket ha 
követünk gyermekeink növelésében, azok jámbo
rok, erkölcsösök 's istenfélők lesznek; ha pedig 
elmellőzzük, gyermekeink erkölcstelenekké, fajta
lanokká, 's istentelenekké romlanak el. Em
lékezzék csak vissza édes szomszédném, mikor 
még csak 7 éves volt Jankó , figyelmeztettem, 
hogy helytelenül bánik gyermekével; emlékezzék 
csak vissza. Nem megjővendőlém-e, hogy Jankó
ból igen könnyen tolvaj lessz, 's ezer szerencse 
ha el kerüli a1 börtönt. Ugy-e , anyira megne
heztelt, hogy sok ideig még üdvözletemet sem 
fogadá dörmögés nélkül? Lám most beteljesült 
ióslatom. Azonban annak legkisebbé sem örülök, 
hogy jövendőt tudtam mondani: de örülök teljes 
lelkemből annak, hogy Jankót most 15 éves ko
rában fogták bé a' javitóházba, vagy tömlöczbe; 
mert még ifjú, 's megjobbulhat. Még megérhetem, 
hogy Jankóból jámbor, becsületes, jó gazda lesz. 

T h o m s o n n e. En istenem! ha azt az örö
met megérhetném! 

P a p . Megérheti, csak térjen istenhez, azaz: 
arra törekedjék, hogy fiának szabadsága sok ide
ig korlátolva legyen, 's dologra szorítsák; de, 
ha ezentúl is ugy eltávozand istentől, mint 
eddig, úgy Jankó megjobbulni nem fog. 

1 5 * 
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T h o m s o n n é . Ugyan,édes tiszteletes uram! 
mondja meg nekem: mit tegyek, hogy gyermekem 
megjobbulásában istenhez térjek, 's mondja meg 
azt is, miben távoztam el eddig az isten paran
csaitól? mert az csak különös, hogy én olly go
nosz és ostoba lettem volna. 

P a p . Ezentúlra istenhez tér gyermeke nö
velésében is, ha azt kéri istentől, 's maga is ar
ra dolgozik, hogy János fia valamiként vissza ne 
bocsáttassék anyja1 házához, hol elromlott, erkölcs
telenült, hanem 5 — 6 évig szabadságától meg
fosztva, tanuljon dolgozni a ; javítóháznál. így 
Jankó megjobbul, 's annyának örömére váland: 
de ha hamarjában kibocsátják, még inkább elrom
lik. Csak ez azon mód, mellyel visszatér is
tenhez. 

T h o m s o n n é . De mi lehet az én házomnál, 
a,' mi elrontja? 

P a p . Tulajdon maga, édes szomsédném. 
Szomszédasszony íűköre lehet az asszonyoknak, 
's ékesítő koszorúja akárrnelly férjnek; egy két 
éves gyermek mellé a' legjobb dajka: de azontúl 
a' legrosszabb növelő e1 világon. Hogy a' mit 
mondék, mind igaz, mutatja a1 következés, mert 
fiát a1 tolvajságért tömlöczre büntették, hála I s 
tennek ! 

T h o m s o n n é . Biz' édes tiszteletes uram! 
én soha sem tanítottam őt lopni, tőlem azt soha 
sem látta; az a,' csúf vétek nem tőlem került, 's 
nem is az én házamtól; tolvajokkal sem enged
tem soha társalkodni: 's ezért én azt hiszem, tán 
az ördög" szállotta avagy boszorkány kuruzsol-
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la meg, 's az vitte belé ebbe a' nyomorúságba, 
bűnbe és gyalázatba. 

P a p . Ma már az ördög-megszállásáróli, bo
szorkány - kuruzsolásróli 's tünde'r-varázslásro'li 
jeleneteknek jdzan ember nem hiszen j vallásun-
is csak azt tanítja, hogy vannak ugyan ördögök, 
de miután idvezítőhk érettünk magát áldozatra ad
ta, halálával a' pokol kapuin diadalmat vévén, az 
ördögök hatalmát megtörte: tehát effélékről mi 
már ne is beszéljünk, ne is gondolkozzunk 5 ha
nem keressük a' bűnnek eredetét ott, a1 hol az 
van. Nincs pedig egyebütt mint Thomsonné asz-
szonyban, vagy is Thomsonné asszonynak fo
nák növelésében, 's ezt én röviden bé fogom bi-
zonyítni. 

Ugy-e, édes Thomsonné! hogy az ember éhei 
meghalni nem szereti, 's ha valaki 2—3 napig 
éheznék, még lopna is, hogy éhségét elnyomja ? 

T h 0 m s. Úgy van, de az én fiam nem éhe
zett így, hogy kéntelen legyen nálam lopni 5 ha-
neha azo'ta, hogy engem elhagyott 

P a p . Elég, ha már megösmeri, hogy az éh
ség lopásra viszi az embert. De úgy-e, hogy a' 
rest, tunya, henye, korhel, tekergő ember nem 
szereti dolgozni, munkálkodni? 

T h o m s o n n é Úgy van, de az én fiam nem 
volt itthon tekergő. 

P a p . A' többire majd megfelelek későbbre? 
most csak ennyit mondok: elösmerte, hogy a' kor
hel nem szereti dolgozni j kérdem a1 ki nem dol
gozik, s apjáról és aunyáról sok jószágot nem 
kapott, sőt most épen egy falatot sem kap egyik-
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tői is, megéhezik úgy-e bár annyira, hogy álla 
is felkopik ? 

T h o m s o n n é. Úgy van, de az én fiam ka
pott tőlem, mig nálam volt, mindig tiszteséges 
eledelt. 

P a p . A' fiáról majd mondok valamit; most 
tehát ennyi áll köztünk: a,' ki rest, korhel 's te
kergő, nem szereti dolgozni, ha apja annya, vagy 
valakije nem segíti, megéhezik. A1 ki megéhezik, 
ha máskint jol nem lakhatik, lop is. Tehát a1 ki 
korhel, igen hamar lopásra vetemedik. 

Már most a' Thomsonne asszonyom Jankó
jára szállva, az bizonyos, hogy lopott; az is bi
zonyos, hogy éhezett 's rongyoskodott, mióta mint 
szabólegény vándorolni indulván, sehol sem dol
gozott, hanem a' korhel ŝ tekergő társakat és 
barátokat keresvén föl minden városban, velők di-
num-danumozott. Ez is igaz úgy-e ? 

T h o m s o n n e . Igaz, tiszteletes uram! a' 
szivem szinte megrepedt, mikor ezeket hallottam 
róla •'s most is kétségbe kell esnem. De, hogy 
lehetnék én oka az ő korhelségének ? Én őtet so
ha tekergésre nem tanítottam. 

P a p . Vigasztalódjék szomszédasszony; Jan
kó most nagyon jó helyt van. O meg fog jobbul
ni, de szükség, hogy szomszédasszony értse meg, 
mennyire volt oka a' növelés az ő romlottságának. 

Jankó korhel lett, mert szomszédasszony! 
dologkerülővé tette. Úgy-e bár, szomszédasszony 
szerette, hogy Jankó soha se éhezzék meg; 's 
úgy-e annyira aggódott az ő hasán, hogy nem 
csak 4 éves koráig töltötte, mint a' bízó ludat, 
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de azontúl is őrökké gyúrta zsebét, mindenét 
étellel ? 

T h o m s o n n e . Ugy van, de 
P a p . Csak hadjuk a1 d e-zést. A1 restségnek 

dologkerülésnek egyik forrása a' gazmérság, a'; fa
lánkság vagy nagy gorombaság. Jól emléke
zem, midőn Jankót többnyire mindig meggyúrt 
hassal láttam, ki örökké szeretett volna ülni he-
verni és alunni. Ugy-e bár, hogy soha sem von
ta el Jankótól az ételt, ha nem dolgozott? 

T h o m s o n n e . Úgy, de..... 
P a p . A ' sok de-t hagyjuk el most, mert rövid 

akarok lenni. A' munkára 's dolgozásra szokta
tásnak egyik módja épen a' lett volna a1 7 éven 
felül, hogy addig enni ne adjunk, mig valamit 
nem dolgozott. De Jankónak még 10 éves ko
rában is tömve volt zsebe 's keble étellel, gyü
mölcsei: tehát soha sem volt kénytelen érezni és 
meggondolni, miként szerezne ő magának eledelt. 
Ugy-e bár, mikor szabóinasnak beadta, ott egy
szerre dologra fogták? 

T h o m s. Úgy. 
P a p . Nó itt is egy botlás volt. Más gyer

meknek lehetett volna sok mindenféle dolgot ad
ni: de már ollyan dologkerülőt, mint Jankó, el
keltett volna magára zárni, mig magát megunván 
gyönyürüség gyanánt kérte volna a' dolgot, 's 
ekkor is egyszere keveset, 's olly könnyűt kel
lett volna adni, hogy minden bizonynyal s ü k e -
r ü l j ö n. 

T h o m s o n n e . Már ott mások rontották el 
a" fiamat. 
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P a p . Épen nem, hanem már el volt itthon 
romolva. Azt kívánni sem lehet, hogy ingyen va
laki a' mi megromlott gyermekünket tartsa's ve
le kínlódjék j jó gyermekek pedig nem vonagatóz-
nak a' dologtól: tehát nem foghatjuk másra a' 
Jankó' elromlását. 0 mikor szabóinasnak beál
lott, már el volt romolva, már dologkerülő volt. 
Úgy-e bár, hogy mikor vele valamit akart dol
goztatni, mindig ételt csemegéket, almát 's néha 
pálinkát is igéit jutalmul és adott is? 

T h o m s. Úgy. 
P a p . No nézze, e' volt a? legnagyobb fo

nákság: a' meggyúrt has forrása a1 restségnek, 
5s hogy a' restséget belőle kiűzze, annak a1 for
rását tömte beléje. Ugy-e bár nagyobb korában 
meg is verte, ha nem dolgozott? 

T h o m s. Biz' én sokszor meghusángoltam, 
mikor láttam, hogy már elbírja a1 dolgot, 's még 
sem akar egyébről, csak heverésről tudni. 

P a p . Ezen meghusángolásnak csak akkor 
lett volna helye, ha visszafelesel, vagy makacs
kodik: de a' dőgség ellen legjobb orvosság lesz 
vala az éhezés, 's szomszédasszony a' verés után, 
béke1 fejében, jól tartotta. Úgy-e bár, ha ő pa
naszolt, hogy el van fáradva; hogy a} nagy me
legben erősen megizzadt; hogy a1 nagy hidegben 
szinte megfagy; hogy esős időben megázván, be
teg lesz ; tíogy a' tenyere feltört; hogy lábai, kar
jai fájnak: úgy-e illyenkor kényeztette, 's meg
engedte , hogy megszűnvén a1 munkától, hűvös 
árnyékban heverjen, alugyék, 's még szóval is 
sopánkodott a1 fia fáradságán; úgy-e megengedte, 
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hogy ha kün hideg volt, 's ő a1 dolgot a? miatt ke
rülte, ben a1 kemenczét ölelgesse, 's a' munkát 
kerülje; úgy-e ha tenyere feltört, kötözgette, saj
nálkozott rajta, és sokáig meg nem engedte, hogy 
kapát fogjon kezébe? 

T h o m s o n n é . Úgy van, de 
P a p . Ismét kérem szomszédasszonyt, szűn

jék meg a' de-zéstől. Mindezeket egy 2—5 esz
tendős gyermekkel lehetett, sót néha kellett vol
na is tenni: de azoirfúl megfordul a' koczka, 's 
ha azt akarjuk, hogy a' gyermek dolgos, munkás, 
kitartó, szorgalmatos legyen, szoktatni kell a' tű
réshez és szenvedéshez, még pedig úgy, hogy ő 
győzze meg a1 fájdalmat, nem pedig őt a' fájda
lom. Lássa édes szomszédném, Jankó midőn si-
konkázni ment, nagyobb hidegeket is kiállott; mi
dőn a1 mezőn játéktársaival futkárosdit játszódtak 
nyárban, úgy megizzadt, hogy a1 verejték csor
gott róla, 's még is tovább nyargalt \ midőn lop-
táztak, néha olly ütést kapott, hogy kék foltja ma
radt, 's még is eltűrte. Illyenkor meglehetett vol
na hát kívánni, hogy a' dologért, munkáért, p. o. 
kapálásért, szénacsinálásért, szántásért, aratásért, 
favágásért, cséplésért is eltűrje &' meleget, hide
get, 's vérhólyagot is, 's eltűrvén továbbdolgoz
zék. De szomszédasszony helyette végbevitte a? 
munkát, sőt heverni, játszódni, henyélni 's teke
regni hagyta olly anyai indulatból, hogy majd elég! 
ideje lesz még sanyarogni's nyomorogni,- „gyűjtsön • 
most erőket monda." 'S még tovább is ment szom
szédasszony! ügy-e bár, illyenkor, 's akkor is, 
midőn szomszédasszony maga elfáradott, gyakran 
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panaszkodott, milly terhes a' maga élete, mennyit 
kell dolgozni, fáradni, 's milly boldog a' kinek 
sok pénze 's módja van parancsolni; úgy-e biz
tatta sokszor, hogy tudós ember, ügyész (j>ro-
kátor) vagy pap legyen, vagy falusbíró, város
bíró, kiknek nem kell dolgozni, 's boldogul élnek; 
úgy-e bár a1 szabóságot is sokszor dicsérte neki, 
mint olly mesterséget, mellyben nem kell az em
bernek magát megölni a1 sok munkával, mellyben 
nem csorog az embernek véres verejtéke ? 

T h o m s. Úgy van, de no nem szólok 
többet. 

P a p . Már magában ez egyedül is elég lett 
volna, hogy ő a' munkát ne szeresse: de úgy-e 
bár sokszor, és többnyire mindig az útszán ját— 
szodozott és lebzselt föl 's le Jankó, mikor leg-
szorgosb dolgok voltak, mindaddig, míg szabó
inasnak beállott; úgy-e bár, mikor szomszédasz-
szony ünnep- 's vasárnapokon komáit sat. láto
gatta, őtet is elvitte, 's ő ott úgy ült, mint vala
mi megélemedett ember, minden mozgás nélkül, 
's néha ásítozott,— úgy ült, mint b-—10 éves 
gyermekek a' bálban és játékszínben, 's táncz-
ban, azaz, mozgás nélkül unta magát, 's hogy ne 
unja, sört , pogácsát, almát 's más csemegéket 
adatott neki komájával ? 

T o m s.» Úgy van, de hát ez is tolvajjá tet
te? vagy nó — nem szólok 

P a p . Tolvajjá nem, de tette restté, dolog-
kerűlővé, korhellé, nyalánkká. Még egyet kérdek, 
édes szomszédném, mondja meg nekem, nem hál— 
tatta-é Jankót derekalyon 's két párnán, és nem 
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takarta-e derekalylyal vagy dunyhával, 's nem 
mondta-e tulajdon maga reggelen kint, mikor ó" föl 
akart jókor kelni, hogy még alhatik, 's alugyék 
is; és 8 éves korán túl is költötte-e őt föl ak
kor, mikor a1 nap az égre feljött, kelt-e föl Jankó 
valaha reggeli 8—9 óra előtt? Úgy-e bár, hogy 
derekalyon hált, sokáig alutt, 's volt élemedettek1 

társaságában is ? 
T h o m s o n né. Mind úgy van, a1 mint tisz

teleted mondja. 
P a p . Ezeket, édes szomszédném! én épen 

így tudtam; most csak azért kérdeztem el, hogy 
világosabb legyen beszédünk. Tudtam ugyan, 
hogy Thomsonné asszony az igazat el nem ta
gadja; de ha tagadja vala i s , én mindezeket jói 
tudtam. Hogy ezek a' gyermeket henyévé, kor-
hellé, dologkerűló'vé teszik, senki sem tagadhatja; 
nem még Thomsonné is: mert neki elég keser
ves példa bizonyítja. Ugyanis János fia a' sza
bóinasságból csak hamar haza szökött, mert ott 
dolgozni kellett; ŝ sJ szegény anya, csakhogy 
könnyebben kiállja az inasságot, fizetett helyette, 
mig csaknem koldus lett maga, csakhogy Jankó 
úrfit ne szorítsák varrásnál egyéb munkára, 's 
varrásra is csak annyira, a1 mennyi neki tetszik, 
így Jankó úrfi legénnyé levén, vándorolni in
dult: de a' dolgot nem szeretvén, igen természe
tes, hogy senki sem tartotta ingyen ; 's az annyá-
tól sem kaphatván segítséget igen természetes, 
hogy vagy éhei kell vala meghalni, vagy ha er
re, akár dologra magát el nem szánja, lop. Én 
ezt megjövendöltem : de akkor az anyai, nagy sze-
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retet nem e n g e d t e s z a v a i m a t elhinni, 's pe
dig akkor még lehetett volna segítni. Most is se
gít a' fogság, 's hála istennek, hogy Jankó' most 
ifjan jutott oda. 

De szomszédasszony me'g máskint is volt 
oka a1 Jankó1 tolvajjá válásának. 

T h o m s o n n é . Jaj istenem, ue mondja tisz
teletes úr! mert megreped a' szívem. 

P a p . Nem azért mondom, világért is, mint
ha bánatot 's keserűséget akarnék okozni; csak 
arról akarom meggyőzni, hogy üdvösb dolgot nem 
cselekszik, mint ha Jankót a' házához haza nem 
óhajtja. Tehát még egyszer mondom, hogy a1 Jan
kó1 tolvajjá lételének máskint is oka volt szom
szédasszony. Jankó t. i. nyalánk 's iszákos is 
volt. A ' ki nyalánk 's iszáfcos, olly nagy mérték
ben kivánja az édességeket, csemegéket, almát, 
szilvát, pogácsát, körtét, nádmézet, méhmézet, 
szólót, bort, pálinkát, méhsört, sört, rozsólist, pun-
schot, sat. hogy ellene nem állhat kívánságának. 
Mig pénze van, vásárol vele csemegéket: de, ha 
a' pénzből kifogy, 's nincs mit eladni, t íz k ö 
r ö m m e l is vészen, vagy más szóval: l o p mé
zet, szőlőt, szilvát, pogácsát, rozsólist, 's azután 
rozsóíisra való pénzt, vagy pénzzé tehető porté
kát is. Hogy Thomsonné asszonyom a' fiját tol
vajjá kivánta^ volna szánt szándékkal tenni azt ta
gadom , sőt merem mondani, hogy lelke épen úgy 
iszonyodott tőle, mint az enyim ; hogy szánt szán
dékkal restté, korhellé, dologkerüíővé és nyalánk
ká akarta volna tenni, azt sem hiszem; sőt me
rem mondani, hogyha szomszédasszonynak észé-
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be jut, milly gyalázatos bűnökre vezet a' nya
lánkság, e's korhelség, ha elhiheti vala, miként 
e' két vétkes kivánság a1 lopásnak is forrása le
het, meg vagyok —mondom — győződve, hogy 
szomszédasszony mindentől, &' mi a1 korhelsé-
get 's nyalánkságot előhozza, előteremti, kifejti 's 
megrögzíti, dvja vala Jankóját. De szomszéd
asszony azt nem hitte, sőt úgy vélekedett, hogy 
a' legjobb dolgot cselekszi, midőn fiának kedvé
ben jár. Tehát mikor bement a.' szomszéd város
ba, onnan pogácsát, vagy mézeskalácsot, pere-
czet, méhsert, rozsólist, nádmézet, almát, szilvát, 
körtét sat. hozott, még pedig egy ízben nem egy 
félét, hanem egyik csötörtökön 3—4 félét az em
lítem nyalánkságokból, másik csötörtökön is ugyan
annyit. Sőt szomszédasszony még többet tett, 1. 
mikor csötörtökön beindult, előre megmondta neki, 
hogy valamit fog hozni, ŝ ő azt egész nap em
lékezetében tartván, sóvárogta 5 2. midőn kihozta, 
mint nagyon jó dolgokat eldicsérgette azokat ne
ki. Sokszor hallottam, midőn mondta: „jer fiacs
kám, most hoztam én neked valami jót? de csó
kolj meg érte engemet." 3. Midőn valamit, pénz' 
szűke miatt, nem hozhatott, azt, mint nagy sze
rencsétlenséget, elsopánkodta előtte; 4. ha vagy 
egy csötörtökön be nem mehetett a' városba, el
panaszolta Jankónak i s , és sajnálkozott, hogy 
Jankónak most pogácsa és rozsólis nélkül kell 
maradni. 5. A' mi legroszabb, az a1 volt, hogy 
ezen inygyönyörködtetés minden héten, 's tehát 
s o k s z o r megesett: mert egy-kétszeri csemegé-
lés, kedvcsucsorodás egy-kétszeri heverés mégsem 
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nyalánkká, sem részegssé, sem korhellé nem tesz 
senkit: hanem a' s o k s z o r i kóslovás, a' s o k 
s z o r i ráemlékezés és s ó v á r g á s . 6.)Végre mi
dőn Jankó gyülmölcsöt, p. o. (emlékezzék csak) 
kérk Jánostól szilvát, Gifford Henriktől dinyét lo
pott, szomszédasszony akkor sem hivé el nekem, 
hogy a' nyalánkságot kell orvasolni, 's mivel 
Jankö a' vízbe ugrással vagy elszökéssel fenye
gette, nem meré kellőleg megfenyitni 's megbün
tetni. 

De nem számlálok e' félét* többet elé. Elég, 
hogy ő már több versen lopott, }s solly becűletes 
volt, hogy mindent igazán megvallott. — Három 
versen az éhség kényszerítette lopni, mivel rös-
telte dolgozni 5 három versen nyalánkságokat, pi
pát, dohányt, pogácsát 's ezekre valót csent el 
's tb. 

P a p n é . (Lassan súgja férjének, meghúz
ván köntösét). Nézz Tbomsonnéra, 's hallgass el; 
ha tovább is prédikálsz, bizony rosszul lesz sze
gény. 

P a p . Édes Thomsoné asszony már most 
nyugodjék meg, és adjon hálát istennek, hogy fi
át illyen jókor utóiérte a' büntetés. Az embernek 
mindentől, mi nem sikerül kezdetben, elvesz a' 
kedve5 igy van ez énekkel, zenegyakorlással, 
tánczolással *s tanulással is. Csak ahoz van ked
vünk 's bátorságnnk, a1 mi kezdetben sikerűit. 
Azért én arra kérem az istent, hogy, ha csak
ugyan elvégezte, miként fiam kártyázzék, lege
lőbb, 's kezetben mindenkor, adjon néki nagy 
vesztegeséget. Azután gondom lessz nekem, hogy 
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6 a' hiányt és szükséget jól megérezze, az ál
tal, hogy nem adok pénzt, 's reménylem, elvész 
kedve a' kártyától. így szükséges most Jankó
nak is szenvedni bűneiért, hogy a' lopásto'I most 
hamar vesszen el kedve 's bátorsága. De mi
vel Jankónak lelkében lakozik az ördög, t. i. a' kor-
helség, nyalánkság és fajtalanság: szükség, hogy 
sokáig zárva lévén, ezen kivánságai a' ki nem 
elégítés által elgyöngüljenek, 's helyűkbe jobbak 
p. o. munkásság, és tudni vágyás 's tb. ébredje
nek, 's gyarapodjanak. De, többet nem beszé
lek; csak annyit mondok: Jankó igen jó helyen 
van; egyedül lessz egy darabocskáig elzárva; 
rósz társoktól külön lessz vonva, és munkára fog-
kényszeritetni, ŝ ezek szerint meg vagyok tehát 
győződve, hogy Jankó onnan megjobbulva fog-
kiiőni. — 

Bármint akará is vigasztalni a1 pap Thom-
sonnét, ő megkeseredve, 's bánattelten távozók. 
Sajnálta fiát is, de sokkal égetőbb volt a' szégyen, 
hogy neki tolvaj fia van, 's ezt a? pap1 vigaszta
lása nemcsak nem enyhité, sőt égetőbbé tette, 
midőn fiV erkölcstelenségért őt okozá. Vala
hányszor rá emlékezett, pokol kínjait érezte, 's olly 
szemrehányásokat tett magának, mellyeket hor
dozni aligalig vala képes. Néha ugyan e' hiedel
men erőt vett a' hiúság, hogy ő roszat nem nö
velhetett, de midőn újból meggyőződött, hogy va
lójában ő növelte erkölcstelenné gyermekét, hiú
sága annál inkább megszégyenítette, miként lehe-
te ő olly balgatag, olly ostoba, hogy eszével ezt 
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fői nem érte. Lassanként teljesleg meggyőződvén 
növelése fonákságáról, éjjelenként álmában fiát 
látá maga előtt megjelenni, sőt szemrehányások
kal elborítni: azért fiát meglátogatni sem meré, 
sőt a' fiától jött leveleket sem vala bátorsága föl
bontani, hanem, senkivel sem közölvén, ládájába 
zára. Ily lelki kínok közt alig élt egy évet, már 
utolja fölé háborodottnak látszott, 's â  bánat na
ponként fonnyasztván, oda lön 14 holnap múlva. 
Vagyona, a1 mi kevés megmaradt, elkótyavetyél-
tetvén, a1 tömlöcz-ügyeló'séghez beadatott, a' 
főjavitár vagy főfenyitér ([porkoláb) kamatra ad
ta ki, 's Jankó számára félretéteíett. A' pap egy 
darabig tudakozódott Jankóról, 's 5 évig tudta is, 
hogy a' fogháznál van, de a' 6-ik évben azon 
hirt kapta, hogy Jankó egy tágabb felügyelő in
tézetbe adatott, a1 paptól több napi távolságra, 's 
azontúl többé hírét sem hallotta, 's lassanként el 
is feledte nemcsak a1 pap, de minden limericki 
lakos is. 

A1 Thomsonné1 halála után 20 évvel, midőn 
már a' mi papunk 60-ik évéhez közelgetne, 
kénytelen volt, fiát meglátogatandó, hosszú uta
zást tenni. 

Egyszer bizonyos faluban, hol vendég foga
dó nem volt, elesteledvén, egy csinos kőházu 's 
csinos udvaru mezei gazdánál kért szállást. Be-
fogadtatása után gazda és vendég egymás nevét 
megkérdezvén, milly nagy volt örömük, midőn a' 
pap gazdájában Thomson Jánost két kedves gyer
meknek apját s' egy szép csinos feleségnek fér-
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jét, a1 gazda pedig vendégében a1 megőszült 
Young Tamást találta fel! Miután a1 pap előso
rolta, miért utazik, legelső kérdése Js kérelme az 
vala: miként szármozott ide ? Thomson megszok
ta volt életét lebeszélni másoknak, 's ha némelly 
tárgyakat elhallgatott i s , de hazugságokat hoz-
zájok nem toldott. Azért a' papnak is fenébb kez-
dé elbeszélését. 

, Tudja tiszteleted, miként engem az anyám 
szabóinasnak beadott, 's azt is tudhatja, hogy én 
onnan csak hamar haza szöktem, de okát magam 
mondhatom meg legjobban. Én otthon hozzá vol
tam szokva, hogy 8 — 9 óráig föl ne keljek az 
ágyból, 's derekaljon alugyani, 's ha néha 7 óra 
tájban fölkehem is , legalább egy órát kunczog-
tam, zsimbeltem, szóval: semmi sem volt ínyem-
ve, mig anyám föl nem öltöztetett, meg nem fű-
sült , ennem nem adott, 's kivált még éhomra 
rozsólist, vagy méhsört nem kaptam. Néha néha 
megvert az effélékért anyám, de utoljára, midőn 
elszökéssel fenyegettem, nem mert büntetni. Mi
után anyám felöltöztetett, kinyargaltam az utczá-
ra, 's ott korhelkedtem el az időt, mig bekerge
tett a1 hasam; vagy ha játszó társam nem vol', 
lefeküdtem valamelly fa' árnyékába, 's jól alud
tam : mert mind a1 mellett, hogy esti 8 órától reg
gel 8-ig, mindössze egy huzamban 12 órát alud
tam, még is mihelyt ettem ('s pedig mindenkor 
jól tudtam enni, és többet akkor egy izben, mint 
most egy egész nap), mindjárt jól esett az alvás 
vagy a1 heverés. Elég kövér is voltam utána. Aa 
anyám szegény futott, fáradott, eleget dolgozott; 

Mentor. t 6 
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de örökké panaszolt, milly terhes a"1 falusi élet, 
's nekem örökké azt tanácsolta, gyűjtsek most a1 

.nyugalommal erőt a' jövendőre, mert nagy szük
ség van rá, 's ismét hogy legyek szabó, mint a' 
melly mesterségben nem kell nagy erővel dolgoz
ni, 's még is csinosan, nyalkán jár az ember, 
mint egy úrfi, 'a városon lakván, akkor eszik al
mát, szilvát malozsát, nádinézet, fügét, 's akkor 
iszik kávét, rozsólist, a1 mikor akar. Illy kíván
ságokkal, gondolatokkal, 's hiedelemmel eltölt
ve vitt bé városba, 's adott bé szabóinasnak. De 
itt egyszerre dologhoz ültettek; nyárban reggel 
három órakor talpon kellett lennem, 's vagy varr
nom, vagy más munkát dolgoznom. Eledelem vé
konyabban volt, sőt a1 kávé, rozsolis, füge 'stb. 
is kimaradtak egyszerre, mert gazdám anyámnak 
sem engedte meg, hogy nálam affélét hagyjon, 's 
a' pénzemet is magához vette. Annyi változást 
csak hamar kezdtem érezni, hogy az alvást és 
heverést nem kívánom úgy , mint othon; de an
nyival inkább óhajtoztam az utczán játszó gyer
mekek közé, 's azért, mihelyt valahová küldöttek, 
mindjárt köztük feledtem magamat, vagy az ud
varról is, ha mindig mellettem nem ült valaki, el
szöktem. Ezért gazdám jól megfenyítvén, csak 
szobában ülő dolgot adott, 's egy rendtartó, igen 
szorgalmas, derék legényére bízott, ki mellől 
épen sehová sem mozdulhattam egyedül. En
nél kínosabb napjaim csak még egyszer voltak, 
's mondhatom: úgy megundorodtam a1 munkától, 
hogy émelygett a' gyomrom, midőn a? varrásra 
gondoltam. De közbe jött még egy: t. i. minden 
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nap láttam a* nyalánkságokat, 's nem volt sza
bad ennem, 1s pénz sem volt nálam, titkon venni 
és enni. Tehát mikor módom volt, egyegy darab 
nádmézet, egy csepp rozsólist elcsentem; -'s egy
szer rajta érvén a' gazdám, jól meg vesszőzött, 
kisebb eledelre vont, 's ezentúl még jobban ügyelt 
minden nyalánkságokra. En is tehát, mihelytegy 
éjjel szerét tehettem, haza szöktem, 's ott elpa
naszolván, milly kegyetlenül vert gazdám,'s milly 
nagy mértékben éheztetett, anyám sírásra fakadt, 
's átkozván gazdámat, megígérte, hogy jámbo
rabb szabóhoz fog beadni, 's ha mindenét eladná, 
's napszámra járna vagy szolgálni állna, sőt ha 
koldulna is , értem a' tanulás1 bérét lefizeti, 's 
azontúl csak varrás lesz a1 dulgom, 's az is csak 
annyi, a'mennyi nekem tetszik. Volt gazdám örült, 
hogy tőlem megszabadulhatott: azért semmi aka
dályt élőmbe nem görditvén, én hamar más gazdá
hoz állhattam , 's mivel már inastársaimtól meg
tanultam, ki legjámborabb, oda szegődtünk bé. Ez 
már nem is hajszolhatott, de nem is hajszolt a1 

munkára, maga is szerette úri módra élni, jókor 
lefekünni, későn kelni, ha egykét fillére volt, meg
inni, külső munkája, p. o. vetése, dohánytermesz
tése, marhatartása nem volt semmi, de belső, vár
ni valója is kevés. Itt tehát kényemre élhettem, 
mert a' ki eltévedt, 's nem ösmerte gazdámat, az 
hozott hozzá munkát, 's ezt is mindjárt zálogba 
vittük a' korcsmára. Egy szóval: én három év 
alatt megtanultam egy keveset várni, vagy jobban 
mondva, a' mennyit első gazdámnál tanultam, nem 
feledtem el, de megtanultam ám vele inni, 's 

1 6 * 
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kártyázni is, sőt némelly csalásokban 's apró lo
pásokban segítségül is fölvett. Hogy szabólegény 
lettem, más gazdához mentem, 's néhanéha vala
mit kerestem is, de azt vagy nyalánkságra, vagy 
rozsolisra, vagy kártyára költém. Az anyám még 
mindig segítgetett; de utoljára ő is elszegényed
vén, nem nyujtbata többet. Mit csináltam tehát? 
Néhány versen nyalánkságért a1 gazdámhoz ho
zott posztót loptam 's adtam el $ máskor, és több 
izben készpénzt, vagy órát 's ezüst-kalanokat 
loptam 's adtam el kártyára, tivornyára, 's még 
ollyanra is, a' mit szégyenlék kimondani. Rövi
den, rajta értek e' tolvajságokon, *s én, hála is
tennek! fogházba jutottam. Nagyobb hálát sem
miért sem adhatok, mint hogy illy hamar fogság
ra jutottam, illy hamar utolért méltó büntetésem, 
's hogy épen Gray úr' felügyelete alá estem, 
mert én előbbi bűneimből, t. i. a1 tekergésből, 
korhel dologtalanságból, nagyevőségből, nyalánk
ságból, iszákosságból sat. kigyógyultam: 's most 
hála legelőbb az istennek, 's azután Gray úrnak! 
ón már munkaszerető, józan, mértékletes és ta
karékos ember 's gazda vagyok. 

P a p . Nem lenne-e szives előbeszélni, mi
ként bántak önnel, míg megjobbult? 

T h o m s o n . Igen szívesen j különben is to
vább akarám életem elbeszéllését folytatni: 

Legelőbb bezártak, 's magamra hagytak né
hány napokig, úgy, hogy az étel, ital adóján ki-
vűl szinte senkit sem láttam, 's ezekhez is Injá
ban szóltam, egy szót sem feleltek, mintha né
mák lettek volna. A1 három első nap lefolyt még. 
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de a1 negyedik kínosabb volt, mint első szabo'-
gazdámnál töltött néhány heteim. A1 hatodik na
pon már nem törhettem tovább, 's azt kiáltani az 
ételhozónak, hogy, ha valami dolgot nem adnak, 
falba verem fejemet, 's véget vetek éltemnek. Az 
ételhordó hallgatott: de délután megjelent maga 
Gray úr, 's. nyájason beszélgetett velem, 's kér
dezte, nem lenne-e kedvem egy könyvet olvasni, 
hogy az idő teljék? akármit jó szívvel csinálnék, 
mondám én, de olvasni gyöngén tudok, 's undo
rodom is tőle. Semmit sem szólván, magamra ha
gyott, 's én ekkor kezdtem érezni, milly becses 
az emberek társasága : Gray úrnak szobámba 
léptével mintha angyal jelent volna meg, 's eltá-
voztával azt hivém, hogy az ördögnek hagyattam. 
Más nap eljött Gray úr, ŝ beszélgetvén, egy 
szép történetet is monda Belfortrói, kinek élete 
sókban hasonlíta az enyémhez, 's ki mint én is 
fogságra esvén, megjobbult, ''s jó gazda, be
csületes ember lett belőle. Elvégezvén a' történe
tet, kérdé szeretem-e az illyeneket hallgatni, 's 
midőn „igentválaszoltam, eltávozók. Más nap, reg
geli után valami fiatal embert külde egy könyv
vel, mellyből egy szivreható történetet olvasa föl. 
Mikor bejött, 's mikor elvégezte az olvasat, hoz
zá szóltam, de nem felelt, hanem a1 könyvet hó
na alá vévén, elment. Délután is hasonló történt} 
de már ekkor gondolám magamban, jó lenne , ha 
azon könyvet nálam hagynák, legalább mulattiám 
vele magamat unalmamban. Másnap kértem is a1 

fiataltól a' könyvet: de csak hallgatott, 's eltávo
zott. Délután eljött Gray úr , maga olvasott egy 
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történetecskéí, 's neki már annyival bátrabban je
lentem ki kívánságomat a1 könyv iránt, mivel ő 
kérdéseimre felelni is szokott. Kéréseimre kezem
be nyújtván á1 könyvet, monda, „próbáljam olvas
ni". Olvastam, de észrevéve, hogy nem tudok elég 
Jól olvasni:" azért csak azt feleié, hogy ha ked
vem van, ezentúl napjában délelőtt i s , délután is 
egyegy óráig kibocsát azok közé, kik olvasni ta
nulnak, de csak úgy, ha senkihez sem szólok, 
csak hallgatom az olvasást, 's ha ezt megteszem, 
úgy azon két vagy három történetet, mellyet ott 
a' jobb olvasok felolvasnak, könyvbe is átadja 
nekem, hogy midőn magamra vagyok szobámban, 
annak olvasásával töltsem időmet. így teltek 
el több napok, mig én is magamba szálltam. Egy
kor az ételhordó előtt szidalmazván szegény anyá
mat, azt találtam mondani, hogy ő oka az én 
nyomorúságomnak. Délután eljött maga Gray úr, 
•'s egy igen szívreható történetet olvasván egy 
emberről, kit egy darabig, mig minden bűneit meg 
nem vallotta, nem tudtak jobbítni, de azután de
rék ember lett: az olvasás elvégezte után egye
bekről beszélgetve, azt kérdezte, nem lenne-e 
nekem kedvem elbeszélni gyermekkori életemet, 
'"s kinek: neki-e inkább, vagy az olvasni tanító
nak ? En hozzá fogtam, 's neki aprójára elbe
szélem. Ezzel eltávozott és néhány napokig újból 
nem láttam. Ezentúl vékonyabb kosztot nyújtottak. 
A' napok folytak egy darabig, de én ismét una
lomról kezdtem panaszolni. Megjelenvén Gray úr 
kérdezte, micsoda munkát szeretnék, 's előszám
lálván (öbbféle mesterségeket, én aJ kerékgyártó-
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ságot választám: mert úgy éreztem, hogy leg
nagyobb kedvem lenne szántóvetővé válnom, *s 
ott semminek olly hasznát nem vehetnem, mint az 
eke- és szekércsinálásnak. 

Ezentúl napjaim nagyon egyformán, de una
lom nélkül tölték el. Reggel korán, t. i. nyárban 
3 , télben 4 órakor felköltöttek, imádkoztunk, 's 
mentem dolgozni; reggeli ebéd után, melly vé
kony volt, olvasni mentem, 's ott sok olly törté
neteket hallván és olvasván, mellyek bizonyítot
ták , hogy isten más bűnösökön is könyörült 's 
megjobbította, megerősödtem azon szándékomban, 
hogy magamat megjobbítom, 's így megerősödve 
mentem a' miihelybe. Senkihez szólnom szabad 
nem levén, olly jól esett, mintha menybe lettem 
volna, a' műhelybe lépés, és több társaimnak lá
tása, így másfél év múlva éreztem, hogy jól esik 
a1 munka, 's az esnék roszúl, ha nem vinnének 
dolgozni. Miként változtam meg, arról egyebet 
nem tudok mondani, mint ezt: kezdetben mig ma
gamra hagytak, mind a1 punsch, rozsólis, kártya, 
a? heverés, dőzsölés, alma, szilva, nádméz, kávé, 
-'s a' drága kártya- és kávéházak forogtak el
mémben, 's mig szobámbn zárva olvasgattam is, 
minden pillanatban azokat láttam szemem előtt,'s 
a1 drága szabadságot óhajtottam, mellyben egyik
ből ki, 's a" másikba bemehetnek. Álmosságom, 
a' mint kevesebbet ettem, mind inkább apadt, de 
a' kíváncsiság, nyalánkság és kóboriságra sóvár
gás naponkint nőtt: azonban, mihelyt rendesen 
kezdtem a1 műhelyben dolgozni, mind a1 kóbori 
vágy, mind a' nyalánkság naponkint apadtak, úgy 
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hogy égy év múlva nem vágyakoztam szerfölött 
ki a' műhelyből, 's csak néhanéha, midőn a' víz
ről, és eledelről eszembe jutott a' punsch, ro-
zsólis és pálinka, 's a' füge, malozsa, dinye és 
szilva, sóvárogtam egy kissé ezeket, de ezen 
sóvárgás épen azon mértékben gyöngült, a1 melly-
ben nőtt a' munkához! szeretetem. E ' részben 
Gray úr igen okoson bánt velem, mert kezdetben * 
semmi olly faragást, a' mi nekem bajos leende, 
's a' mivel az intézetnek kárt teendék, meg nem 
engedett: tehát csak szeget faragni, 's fúrni volt 
szabad, 's valamit nagyából kibárdolni, e"1 kivűl 
csak addig kellett a1 munkát folytatnom, míg ne
kem tetszett. De én, csakhogy magánoson szo
bámba bé ne zárjanak, örökké dolgoztam volna, 
's érezem, hogy a' mint jobban jobban sikerűi a* 
mesterségem, annál nagyobb kedvem van hozzá. 
Mig anyám éle, ámbár vak anyai szeretete mi
att el volt koldusodva, 's néha nehezteltem is reá, 
ugyancsak bizalmat helyzetiem benne. De mihelyt 
halálát megértettem, 's haliam, hogy róla csupán 
5 0 dollár maradt reám: gondolkozóba esem, hogy 
ezentúl magamra kell élni, még pedig vagy be
csületesen, vagy gazul. Eszembe juta, hogy, ha 
tovább is gazul élek, még több tömlöczezést keli 
szenvednem: azért életemben legelőször adék há
lát istennek, hogy ojly helyre hozott, hol dolgoz
nom 's életmódot tanulnom kell. 

Ezentúl megkérdezem Gray urat, mik len
nének azon bűnök, mellyekből magamat megkel-
lene jobbítnom, 's ő nekem azt monda: ha élete
met igazán beszéltem el, úgy ezek bűneim: rest-
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ség, korhelség, nyalánkság, iszákosság, ŝ kár
tyásság.— Orvosságát kérdem, }s ezt feleié: az 
istenhez fohászkodás segedelemért, 's azután a' 
sok alvásnak, sok eledelnek, dologtalanságnak 
csemegéknek, gyümölcsöknek, részegítő italoknak, 
's kártyának kerülése, 's ezen fölül szorgalma
tos dolgozás. De mivel én még most azokat, mon
da, nem vagyok képes magamra tenni, ezért szük
séges, hogy 1. zárva 's felügyelés alatt legyek, 
ne hogy valamellyik uralkodó kívánságomat kie
légítsem; 2. szükség, hogy dologra kényszerí
tsenek az által, hogy, ha nem dolgozom, magam
ra elzárjanak ; 3. szükség, hogy másokkal ne be
szélhessek, ŝ egy más kívánságait föl ne ébreszt
hessük; 4. szükség, hogy a' dologgal elménket, 
vagy emlékezetünket, figyelmünket elvonjuk előb
bi helytelen kívánságainktól; 5. szükség, hogy az 
olvasáshoz, tanuláshoz és dologhoz való kedv 
megerősödjék bennem, 's ezt az által reményié, 
ha nekem a1 munka naponkínt jobban-jobban si
kerül ; 6. végre ajánlá, hogy néha önként böj
töljek, így teltek a napok, •'s apránként munkám 
után gyűlvén pénzem, a' miről mi mindketten 
egymásnak számot adtunk, terveket kezdtem csi
nálni, hogy megyűjtöm, •'s földeket és marhákat 
vásárolva, gazda leszek. Ezen naptól fogva 
egészen másnak éreztem magamat, 's vgy tet
szett, mintha hasonlítnék a' történetekben olvas
tam megtért emberekhez. Még jobban kezdtem te
hát kívánni mesterségemet ŝ a' számvetés1 olva-t 
sás', írás', és történetek1 tudását. A1 mint ezen 
kívánságok foglalták el lelkemet, mondhatom, nem 
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is éreztem koraibb vágyaimat egyébkor, mint mi
dőn néha vagy egy gyümölcsöt, kávés finsiát stb. 
pillanték meg. Elmondtam ezt Gray úrnak, a1 

mint későbbre megvallotta, pro'bára tett, pénzt 
hagyván nálam, hogy azzal vásárolhassak, a.' mit 
tetszik. Sokáig nem jutott semmi eszembe, mit 
vegyek, hanem egyszer történetesen Gray urat 
látám szilvaevés után egy pohár rozsólist inni 's 
úgy megkivánám a1 szilvát, hogy pénzemmel tös-
tént azt hozaték. Későbbre úgy beszélé Gray úr 
hogy ezen előttem nyalánkodása kísértés volt, 's 
nagyon örvendett hogy én inkább a' gyümölcsöt, 
mint rozsólist kívántam meg. A' harmadik év1 

végén, midőn elbeszélem Gray úrnak, mennyire 
gyönyörködtetne engemet egy példás könyv, péld. a1 

K i s d e d e k ' T á r h á z a , 's mennyire szeretek 
egy pár szekerczét a' műhelyben, másnap újból 
pénzt, még pedig 4 forintot hagya nálam, hogy 
vele a1 mit tetszenék, csinálhatok, 's előttem din
nyét evek, 's punschot ivek. En a' mint a' pénzt 
kezembe kapám, mindjárt kérdem: szabad lesz-e 
azon könyvet megvennem 's magamnak egy jó 
szekerczét csináltatnom, 's estvénkint vele szo
bámban faragnom, midőn unom magamat? Nagy 
örömmel megengedé Gray úr; 's e' napon túl 
pénzem' egy részét rám bízá, hogy azzal tetszé
sem szerint bánjak. — 

Ez mint későbben megmondá, próba volt. En 
könyveket 's szekerczéket, furúkat stb. kezdek vá-
sárolni,'s ő ezt mind elnézte. De egykor azt mondotta, 
hogy ezentúl estvére nem adnak así intézet' fá
jából faragni valót, hanem csak a' magaméból fa-
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raghatok, 's a1 mii dolgozom, nálam marad. Mon
dám, hogy nincs pénzem, mivel fát vegyek. „Már 
hiában ezen változtatnunk nem szabad." Mennyi
re búsultam most, hogy pénzem egy részét fö
lösleges könyvekbe, V szerszámokba vertem. Kér
tem : engedné meg, hogy még néhány napig dol
gozzam az intézet* fájából az intézetnek, hadd 
vehessek fát a' jödedelemből magamnak; vagy 
ha nem, adjon eddigi pénzemből valamit eszköz
fára. Felelete ez vala: „ha az intézetéből élni 
és dolgozni akarsz, két hőnap alatt tehetsz szert 
eszközfára, de igy két hónappal tovább fogsz 
fogházban maradni, mint különben. Egyéb pén
zedből nem adhatok mert az kamatra ki levén 
adva, hozzá nyúlnunk nem szabad". így nem ma
radt egyéb hátra mint kölcsön venni, de az nem 
volt szabadj vagy eladni fölöslöges pár könyve
met, 's eszközeimet, de még negyedét sem ígér
ték meg vételi áruknak, 's csak csúfolkodtak az 
ígérők. Végre néhány hónapi fogságra határo-
zám magamat. Két nap t. i. a1 fölöslegeseket jó 
áron eladhatni rernényleííem, dolgom nem levén, 
éheztem 5 harmadik 's negyedik napon szabadsá
got kértem az intézetéből dolgozni, mig eladhat
nám fölöslegeimet, olly föltétellel, hogy azon né
hány nappal tovább ülök a1 fogházban. De mivel 
senki sem igéié csak harmadát is áruknak, a* 
7-ik napon így elméikedém magamban: mi a* 
szabadság? mig el nem fogtak, szabadságom ab
ból állott, hogy uralkodó kívánságaimat, p. 0. a' 
henyélést, tekergést, nyalánkságot, iszákosságot, 
kártyázást, sat. kielégíthettem: tehát abban, hogy 
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kivánságaimnak rabj voltam. Közelebbről sza
bad volt pénzemmel azt csinálni a' mit akarok, 
's én fölösleges könyveket 's eszközöket vásár
lék, mivel ezeket erősen szerettem, 's azt hivém, 
hogy szabad vagyok pénzemmel; pedig kívánsá
gomnak voltam rabja. K i c s o d a t e h á t a' s z a 
bad e m b e r ? Az, ki olly kívánságoknak foglya, 
mellyeket isten és természet' törvényei megen
gednek. Ha tehát, gondolám magamban, még nin
csenek olly kívánságaim, rnellyekrjek rabja sza
bad ember, megérdemlem, hogy néhány hónapot 
ott üljek, hol aljas kívánságaimat már levetkez
tem, 's erre magamat elhatározván, jelentem Gray 
úrnak, 's elmondám elmélkedésemet is. 0 nagyon 
örvende, 's monda, hogy ez próba volt: vájjon el
vesztegetem-e eszközeimet? én pedig nagy öröm
mel állam ki a' néhány hónapot. Ezentúl még 
egy évig magam számára dolgoztam szobámban 
vagy ha tetszett a' műhelyben, 's néha a1 hoz
zám hasonló szabadsági! foglyokkal beszélget
hettem. A' hatodik év1 elején 350 tallérral kibo
csátanak, de úgy, hogy nem volt szabad akár ho
vá mennem, hanem, mivel a1 mezei gazdaságot 
választottam, elküldenek ezen faluba egy becsü
letes földmiveshez tanulni, olly föltét alatt, hogy 
azt két évig el nem hagyhatom. 

Itt egy pontos, szorgalmatos, jövedelmeit szám-
havevő, takarékos, vagyonát minden évben vala
mivel szaporító gazdához akadtam, ki engem, 
főként mivel néki igen jő gazdasági eszközöket 
csinálék, különösen szeretett "s megbecsült, de 
én is igen őt, 's igy m i n d e n, j ó t u l a j d o n s a -
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g a i t a n n y i v a l k ö n n y e b b e n e 1 t anu lá in . 
Béggel jókor kün voltam a' mezőn ekével vagy 
szekérrel, kaszával vagy kapával, 's a' mit lehe
tett, még holdvilágon is dolgoztam, éjjel pedig leg
első gondomnak tartam a' marhát a' legelőn jól 
tartani, de nem más vetésének feldulásávahj mert 
úgy gazdám töstént elkergetett volna magától, '& 
én is ezt tökéletes lopásnak hívem és hiszem. 
Télben, midőn a1 marha etetése 's trágyázás en
gedte, dolgoztam ekéket, szekereket sat. 's nyár
ban is esős idő alatt. Ulyenkor gazdám a' szer
számért a1 béresi fizetésen felül épen úgy fizeterf, 
mint más mesterembernek. Egy év alatt olly sze
rencsés helyzetbe jövék, hogy az ide hoztam 
pénznek felével annyi szántót és kaszálót vásá
roltam, a' mennyivel épen most bírok. A1 máso
dik évben megengedte gazdám, hogy aprólékos 
dolog, vagy dologtalanság idején, kivéve bérem
ből a' napszámo', mások számára szabadon foly
tathassam mesterségemet 5 's mivel én becsülete
sen igyekeztem &' dolgoztatok' várakozásának 
megfelelni, szép jövedelmen volt, ollyan szép, 
hogy egy évi béremből, mesterségem1 egy évi jö
vedelméből, földeim' árendája 's a' fogságból 
hoztam pénz fele megmaradván, ezt a' nagy tel
ket vásároltam pusztán. Ez ugyan Limerickben, 
hol a' föld drága, meg nem eshetik vala, de itt 
olcsó 's nékem sikerült. 

Hogy ennyire mehettem, annak egyik főoka az 
is, mert én a1 Gray úr búcsutanácsát még eddig megfo
gadtam. Kiszabadultamkor azt tanácsolá: l .ne hogy 
úgy tegyek, mint legtöbb falusi gazdák, kik minden 
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hetivásárra a1 szomszédvárosba bemennek, sőt ke
rüljem a' városokat, mert azokban bűneimnek minden 
csábjait, incseleit megtalálom, 's még kísértetbe 
jöhetek. Főként a' baromvásárokat 's áldomáso-
zást kerüljem. 2 . pénzt magamnál soha se hor
dozzak, mert így ha megkívánnám is az áru-
landják gyümölcsöt 's tb. nem lessz módom ele
get tenni a1 kivánságnak. 3 . mig elég vagyo
nom nem lessz , meg ne házosodjam: mert a' 
szegénység veszekedést visz be a1 házasok közé; 
's a.' szerencsétlen házasság hamar visszavihetne 
a* részegségre, kátyára s1 tb. Hol a,' háznál sze
génység uralkodik, a1 feleség zsimbes, a' férj ko
mor vagy morgolódó, megunják hamar egymást, 
az unolom rósz életet, kicsapongást, vesztege
tést, részegséget, sat. vonhat maga után. 

Mivel ügyeim jól sikerültek, -'s már 2 2 éves 
voltam, tapasztalam, hogy gazdám szeret: egy-
egy pillanatot vetek gazdám1 t 4 éves leányára. 
Számolók magammal; vájjon teljesitém-e Gray 
úr tanácsaitj's úgy találam, hogy mivel kaszálóim, 
számtóim, szabad erdőm 's telkem van, már gaz
da lehetek, 's egy-két év alatt megházasodhatom. 
Tanakodtam, hol tegyek előbb lépést: a' léány-
nál-e, vagy a1 szüléknél? és én elvégre jobbnak 
találám a1 szülőkhöz fordulni, 's gazdámtól en-
gelmet kerék leányát szerethetni olly reménynyel, 
hogy két év múlva feleségül vegyem. 

G a z d a . Fiam! hogy leányomat szeresd, 's 
hogy maga idejében nőül vedd, az ellen nem 
szólhatok: de most, 's még két év alatt is, ab 
ból semmi sem lehet. Velem együtt nem lakoz-
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hattok, mert más gyermekeim is vannak; de ke't 
gazda és gazdáné azon egy udvaron csak vesze
kednének, 's szeretnéd-e te azt, hogy velünk 
egybezándorodj, 's még is együtt lakjunk? Kü
lön házba két év alatt nem viheted; mert áren
dás házba leányomat nem adom: mivel úgy ma
gatokéban lakandó gazdák sokáig nem lesztek, 
ha a' gyermek meglep. Hanem mihelyt házat, is-
tálot és csűrt építesz magadnak: én isten' híré
vel aJ házba való feleséget 's bútort az udvarra, 
és istálóba való marhát, disznót, juhot sat. tüs
tént megadom. Megkívánom pedig ezt tőled azért, 
mivel a1 szegénység 's nyomorúság hamar hoz 
a1 házasfelek közé rósz életet, 's te könnyen vi-
szaeshetnél oda, hogy magadat pálinkával vigasz
tald. Azért ha úgy tetszik, várj: addig te is job
ban megismered leányomat, 's én is tégedet. Az
tán tudva miféle legény jő házomhoz, életedet ne
ki jól leirtam 's figyelmeztettem, mire vigyázzon: 
azért ő ha nem utál is téged, de még nem sze
ret; 's várjuk el azon időt, mig ő is bizhatik 
hozzád. 

E ' nyilatkozat után nagyon elszontyolodtam, 
és néhány hetekig arról álmodoztam, hogy gaz
dámat hagyjam el: de eszembe jutott, hogy így 
csak bosszuállásom' rabja lennék; eszembe jutott, 
hogy gazdám csakugyan jót mond, 's megadtam 
magam. Ot év alatt béremből, mesterségem1 jöve
delméből, földeim' árendájából, 's a' földvásá-
rokbol fenmaradt pénzemmel egybeszereztem 
minden épülethez valót, meszet, porondot, téglát és 
vályogot, fákat, zsindelyt, deszkát sat.—Ekkor 
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már a'g azdám leánya 1 9 ' s é n 27 éves voltam, 
*s megpróbálám egy napon, nem lehetne-e rá 
bírnom a1 leányt, hogy már egybekeljünk, 's az
után e'pítsünk föl mindent? Mert, mondám, bajos 
lenne nekünk olly sokáig epednünk egymásért. 
De ő illy választ ada: ,,én ugyan még most 
minden fiatalok közt becsülöm leginkább, de 
anynyira nem, mint apámat, 's annyira sem, 
hogy mást meg ne tudnék szeretni, mihelyt ön 
szerelmemet meg nem érdemli. Apámról nem 
csak hiszem, de igen jól tudom, hogy ő mind ket
tőnknek javát kivánja, midőn hamari egybekelé
sünket nem akarja. '& aztán tudok csak a1 falu
ban is három példát, három házasságot, hol min
denik fél erősen szerette párját egybekelés előtt: 
de szegényen kelvén egybe, egymásnak kezdték 
ngyomqruságukat hánytorgatni, egymást okolni, 
•'s e1 miatt kerülvén egymást, az egyik férj ré
szeges, a1 másik tekeigő, a1 harmadik kicsapon
gó lett, rósz életre adták magokat feleségeik is, 
és aa isten tudja még hol fog az végződni? Váj
jon nem jutnak-e tömlöczbe is? Nekem még nem 
nagy dolog 3—4 évet várnom, akkor is csak 22 
— 2 3 . éves leszek, 's különben is nem az fődo
log, hogy hamar, hanem az, hogy jó móddal men
jek férjhez: azért, ha szeret, lásson az építéshez, 
's ezen esetben bizhatik hozzám, ha pedig várni 
nem akar, úgy keressen más feleséget. 

Ezen elhatározott beszéde &' leánynak , 
engemet megpiríta, de őt annál inkább meg 
szeretem, 's eltökélem magamban, nem mást, 
csak őt venni el feleségül. Három évi jövedel-
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memből fölépítem lassankint épületeimet, 's mi
helyt ezek készek voltak, gazdám egybeeskeíte-
te leányával 's kiruháza ablakkal, ajtóval, kemen-
czével, minden konyhai 's szobai bútorokkal, egy-
évre való eledellel, négy ökörrel, négy tehénnel, 
disznóval, két lóval, 's még a' mire szükségem 
volí, mindent ada, kijelentvén, nogy tőle többet 
ne várjunk. 

Ennek már 4 éve, 's azóta boldogul élünk* 
En semmi kívánságot elébbi bűneimbe visszaes-* 
ni még nem éreztem; de feleségem 's ipám fél> 
mert azt mondják, a' melly ördög egyszer bement 
az ember' lelkébe, ott marad az, legfennebb csak 
elalutt, de még fölébredhet; 's különösön a' sze
rencsétlenség1 's csapás' esetére felnek ördö
gömnek, vagy elébbi rósz kívánságaimnak föl— 
ébredésétől. 

P a p : Erre nézve, édes barátom! fogadja 
meg egy tanácsomat: akármi búja 's szomorú
sága lessz, keressen magának a,' mezőn vagy 
műhelyében dolgot, 's illyenkor, a' pálinkát, ró-
solist 's tb. mégse kostolja; ha ezt követni képes 
lessz, nincs mitől féljen. — 

Ezzel elaludtak 's reggel a' pap; búcsúja
kor, Thomson Jánosnak 's feleségének is ismé
telvén tanácsát, eltávozott. Thomson pedig mind 
végig igen becsületes, munkás, józan, mértékle
tes életet élt; isten meg is áldá őt! 

Szabó György. 

Mentor. 17 



A.' tizenkét égijegy mértékletes
séget prédikál. 

J a n u á r i u s - V i z ö n t ő . 

A . nap vízöntő-jegybe lépik át, 
így vízivásra fe'nyes példát ád. 

F e b r u a r i u s - H a l a k . 
Nincs széles e' világon jobb ital, 
Szép tiszta víznél, úgy kiált a1 hal. 

Mar t i u s - K os . 
Nem kell a' kosnak égettbor, 
Még is be friss, erős, vidor! 

A p r i l i s - B i k a . 
Nagy méltósággal bőgi a' bika: 
Viz minden kortyaink1 legjobbika. 

M a j u s - I k r e k . 
Virulnak ikrek anya' lágy ölén, 
Édes tej' és forrásvíz' erején. 

J u n i u s - R á k . 
A' részegekhez fen kiált a1 rák: 
V í z aquavita, bizton ezt igyák. 
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J u l i u s - ö r o s z l á n . 
Oroszlán állatok' dicső királya 
Vizet dicsér, bort és sert utálja. 

A u g u s t u s - S z i i z . 
Tüzes, testében ép, bájjal mosolyg a' szűz: 
Víz, víz V bájital, melyből ered a' tűz. 

S e p t e n i b e r - M é r t é k . 
Ha italok' becsét jó mérleggel mérjük, 
Kétségkul a' vizet legjobbnak ismerjük. 

O c t o b e r - S c o r p i o . 
A' bo'r podágrát szül, melly szúr mint scorpió, 
'$ dijúl vízkorságot nyer a' viz-nem-ivő., 

N o v e m b e r - N y i l a s . 
Nyilas jól tudja: czélt csak úgy talál, 
Ha vízivásnál, rendületlen áll. 
Ha mámor fogja el szemét 's eszit, 
Bár melly ügyes kezével czélt vészit. 

Decem b e r - B a k . 
Vad szirteken vigan szökell a' bak, 
'S erőt 's rugalmat ad hüves patak. 
Az ép erő' teljében vigan zeng és lejt, 
Vizet ki móddal inni nem felejt. 
'S ha ollykor habzik is bór kelyhébeö, nem árt; 
Csak mértékletlenség okoz mindenbe' kárt. 

Kriza János. 

1 7 * 



A' hazai mérges növények' ismer
tetése. 

; A. tudományok1 sorában a1 n ö v é n y tu
d o m á n y n á l szebb, nemesebb és hasznosabb 
nem sok van, és talán nincsen még egy is. Kez
detben a' kietlen és puszta földet, füvekkel és fák
kal, azaz növényekkel ékesítette föl a1 teremtő: 
hogyan ne volna tehát szép azon tudomány, melly 
ezen ékességeket velünk megismerteti?! 

Ha a1 növények' életét fejlődésök1 kezdeté
től elszárodásukig vizsgálatunk' tárgyává tesz-
szük, és tagjaik' idomára, bámulatos szerkezeté
re figyelmezünk, látni fogunk bennok isteni mi-
veket, miket ember utánozni nem képes. Midőn 
ezeket bámuljuk, •'s szépségeikben gyönyörködünk, 
a1 virágos mező vagy nagyszerű erdő templommá 
változik, mellybenJ lelkünk imádságra hevül, 's 
szent érzelmekkel áldozik az öröklétünek. Minta' 
hajnal' harmatja a' földet kövéríti; úgy e' szent 
érzelmek is szivünket nemesítik: mert ki ne ér-
zené szíve1 jobbulását, midőn a'legfőbb jdval tár
salkodik. Szép tehát a' n ö v é n y t u d o m á n y , 
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és pedig erkölcsileg is szép, midőn a' gondolkoz
ni és érzem tudó ember szivét minden mestersé
ges okoskodás nélkül javítja, nemesíti. 

Azon anyagi hasznok1 leírásával pedig, mely-
lyeket a' növények' országa nekünk ád — egy fa-
szegtől fogva a' kastély-nagyságú hajóig; a' har
matkásától fogva a' búzaszemig; a' fojtós kö
kényszemtől fogva az édes szőlógerezdig sat. •— 
bétölthetnénk egy akár millyen nagyságú könyvet. 

De sok van ezek közt is embernek és állat
nak ártalmas, mint sok rósz ember a' társaság' 
kebelében. 'S mi úgy véljük, kedves szolgálatot 
teendünk olvasóinknak a' hazai nevezetesebb mér
ges növények' leírásával, •— előrebocsáíván a' 
növényismeretről a' legszükségesebb tudnivalókat. 

I. Tudnivalók. 

\.~) A' növények' termést okozó tagjait ne
vezik „hím- és n ő szállóknak. Ha egy fejér 
liliomról a' nem zöld leveleket mind leszakaszt
juk, szára tetején marad hét szál fonal idomú test, 
mellyek közül hat körül veszi a' hetediket; ezek 
közül a' külsők, mellyekre valami sárga pór van 
ülepedve, a' hím s z á l a k , a' közbelső pedig, 
melly gombos, a' nő s z á l . 

Nem minden növényben van ennyi száma &' 
Lim- és nőszáloknak, hanem több vagy kevesebb, 
és ezek húszan felül nem számláltatnak, hanem 
„sok" névvel neveztetnek. Vannak ollyan növé
nyek, mellyekben ugyanazon egy tövön a' hint
és nőszálak külön virágokat alkatnak, mint p. o. 
a' törőkbúzában és ugorkában ; az illyeneket „e g y -
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l a k i " virágoknak nevezik. Vannak ollyanok is, 
meJlyekben egészen külön tövöken jelennek meg; 
az illyeneket „ k é t l a k i " virágoknak nevezik: 
Hlyen a' kender. 

S.) Ha a' például fölhozott liliomról lesza
kasztunk minden zöld levelet, szárának tetején ma
radni fog, egymás mellett állva, hat darab finom 
anyagú fejér levél. Ennek .közönségesen neve 
„ b o k r é t a " , egyenkénti neve1 pedig „ s z i r o m " , 
mellyet a1 közéletben virágnak neveznek, noha 
tulajdonképen ezt csak a1 hím- és nőszálak teszik. 
A"1 bokréta'1 szine: fejér, veres, sárga, kék vagy 
ezekből vegyült. 

3.3 A1 bokrétának vagy egy, vagy több szir
mai vannak. Az egy szirmúban a' szirmok éke össze 
van forrva, egész hosszában, karimáig, vagy félig; 
ezen ;<lól vagy épen a' tövön, vagy pedig sokszor úgy 
bé van vagdalva, hogy több szirmot mutat. A1 több 
szirmú bokrétái nincsenek összeforrva, hanem egy
mástól merőben el vannak válva. Egy szirmú bok
rétája van a1 harangvirágnak, fagyalfának; sok szir
mú a' rózsának és boglárnak. 

4 . ) Ha a' rózsa vagy szegfű bokrétáját, him-
és nőszálait letépjük, a' szár' teteje körűi marad 
egy zöld boríték, közönséges leveleknél kemé
nyebb anyagú, melly a' bokréta-' alját magában 
foglalta volt 5 ennek „k e h e 1 y" a1 neve. Áll ez 
is egy vagy több kehelylevelekből. Kehelye is 
nem minden virágnak van. 

5.3 A' virágok azon idomokon kivűl, mely-
lyekben egyenkint kifejlődnek, midőn többen van
nak együtt, elágazásaik által más meg más ido-
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mokat képeznek, 's az illyen elágazásokat w vi -
r á g z a t " n a k nevezik, mellynek nevezetesebb ne
mei ezek: 

a.~) F ű r t, midőn egy közönséges virágko-< 
csán oldalából több oldalkocsánok nőnek ki egy
más között, csaknem egyenlő hosszaságban, mint 
a1 szőlőben, b.) K o s z o r ú , midőn a' virágok 
a' szárán karikában állanak, mint a' zsályában. 
e) S á t o r , midőn a' fürt' alsó oldalkocsánai 
hosszabbak a' felsőknél, és e1 miatt virágai egyen
lő magasságúak, mint az egérfarkfűben. «?.) E r-
n y ő , mikor a1 kocsán1 tetejéből sok apróbb ko-
csánok bokrosán fejlődnek ki, mint a.' murokban. 
e.') B o g e r n y ő , mikor a' kocsán1 alsóbb ágai 
hosszabbak a' felsőbbeknél, és amazokkal csak
nem egyenlő vonalban áll tetejök, mint a' bor
zafában, jf.) B á r k a , midőn a' kocsán' oldalából 
egymást tömötten hátaló vékony hártyák, vagy 
murvák nőnek ki, 's ezek között állanak a' virá
gok, mint a1 fűzfa' virágai. y.~) F ü z é r , midőn 
a1 szárán vagy ágon sűrűn kocsántalan virágok 
fejlődnek ki, mint a'búzavirágban #.) B u g a , sza
bálytalanul szétágazó kocsán, mint a' zabban. «V) 
F e j e s b u g a , midőn a1 kocsán1 ágai tömöttek, 
az alsók, és felsők rövidebbek a' közbelsőknél, 
mint a'fagyalfában. £.) C s o p o r t o s v i r á g z a t , 
mikor a1 kocsán1 tetején egy közönséges kehely
ben sok virág van, illyen a1 gyászvirág. 

6.) A' levél e g y e s , midőn egy nyelén csak 
egy ülj t ö b b e s , midőn több fii. Az egyes le
vél : «.) f o g a s , midőn az derékszegele
teket mutató fogakra van vagdalva. *.) f ü r é -
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g z e s , midőn a1 derékszegeletnek felét mutató 
fogai vannak. <?.) K é t s z e r e s e n f ü r é s z e s , 
midőn fürész fogai mellett még kisebbek is van
nak. rf.3 K a r é l y o s , midőn az éle mintegy fé
lig tompa szegeletekre be van vagdalva. A' t ö b 
b e s l e v é l : a.") h á r m a s vagy n é g y e s sat. 
midőn egy nyelén ennyi űl. £.} s z á r n y a s , mi
dőn a1 levéP nyelének áltellenében álló két ol
dalaira szárnyídomulag több levélkék vannak fűz
ve , mint az akácz' levelei. <?.) k é t s z e r vagy 
t ö b b s z ö r s z á r n y a i , magában érthető ki
tételek. 

11. Mérges Növények. 
1. M a s z l a g o s N a d r a g u l y a . 

Nevei: magyarul farkas-cseresznye^ ördög-
szölő, álomfű, nagyfü; diákul atropa belladon
na, solanum lethale, solanum furiosum; oláhúl 
jdrbe kodruluj, járbe tátyinuluj^ járbe máre. 

B o k r é t á j a harangidomu, 5 fogakra oszlott 
karimával. Színe ennek kívülről fejérrel vegyült 
veres, belőlről fenékben sárga, ezen felül veres
bársony színű. Virágzik júliusban és augustusban. 

T e r m é n y e : szőrös, egres nagyságú fekete 
fényes és édes bogyó. 

L e v e íe i rövid nyelüek, semmi különös szag-
jok vagy ízök nincs, alsó lapjok világos zöld, 
felső lapjok pedig sötét zöld. 

S z á r a , melly 2 -3 -5 lábnyi magosságra 
is felnő, vékony szétterjedő ágaival együtt, sima 
és fejérrel vegyült piros. 

G y ö k e hossza, vastag és csucsokás. Gyök
szára, levelei, bogyói és magvai mind mérge-
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sek. Terem az erdők rosszul ejtett vágataiban 5 
de kertjeikbe is átplántálták ne'mellyek. 

Ezen növény' mérges voltáról sok szomorú 
események tesznek tanúbizonyságot, mellyek kö
zül néhányat mi is megemlítünk, hogy legyenek 
lefestve azon kínok, mellyeket szerencsétlen fele
barátaink miatta szenvedtek. 

176Ö-ban, július 28-án Németországnak 
egyik kisebb városában 5 gyermek, egy 11 
esztendős és egy 5 esztendős leányka, egy 6 és 
egy 4 esztendős meg egy ifjabb fiúgyermek, be
lopja magát a' gyógy szerárus fjpaticarius) ker
tébe, holott is a' m. nádragulya bogyóival magát 
mindenik megtömi. 

A' gyermekek még azon napon rosszul lesz
nek, 's némellyike hány. A' szülők sebészt hi
vatnak, ki lágy meleg vizet itat velők, mellynem 
sokat használ. Segédül hívnak tehát egy orvost 
is, ki a1 gyermekek által hozott nádragulyákat 
megismeri és alapos gyógyításhoz kezd, hányta
tót rendel. Délfelé még mind kétes állapotban ta
lálja őket; a' 6 esztendős fiu1 szemei tüzesek, 
szemfényei kiszélesedtek, arczvonalai nyugtala-
lanok valának, hasa felfúvódott, de fájdalom nél
kül, ütere és nyelve semmi változást nem mutatott. 

A' 4 esztendős fiu felettébb leveretett ál
lapotba kínlódott, tekintete zavart, ütere gyenge 
és rendetlen volt, és keveset hányt. 

Nem vala kedvezőbb sorsa az 5 esztendős 
leánykának is, kinek szemei görcsösön forgottak, 
karjai és kezei összefacsarodtak, néha pedig ki
feszültek. —• 
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A' legifjabb fia sokat hányt, ütere gyengén 
és rendetlenül vert. 

Az orvos hánytatót adott nékiek ismét, mi
után sok bogyót kivetettek gyomrukból félig meg- J 

emésztve; a"1 több benmaradott bogyóktól lágyító al-
lövetek által szabadította meg őket. Savanyu mé
zet és savót adott végre nékik, és július 30-dikára 
mindeniknek vissza volt szerezve egéssége. 

A5 11 esztendős leánykáról a' napló, melly-
ből e1 történet kölcsönözve van, kevés említést te-
szen, hihetőleg azért, mert az sokat hányt *s ez által 
szabadult meg a1 méregtől, mielőtt testét megtá
madhatta volna. 

A1 dánok és s k ó t o k hajdan hadat indít
ván egymás ellen, a,' szerencse mindenik félnek 
egyaránt kedvezett. A1 s k ó t o k cselszövényt gon
dolnak ki, még pedig embertelent. Bizonyos ital 
nemébe facsarják a1 m. nadragulya1 levét, és tet
tetett félelemmel a' dánok elől elszaladnak, tá-
bortanyájukan hagyván az italt. A1 dán ok meg
isszák, de rövid idó multával mélly álomba me
rülnek miatta, midőn a' s k ó t o k vissza fordulnak 
's felkonczolják őket. 

Tudják készíteni ezen altatószert némelly 
istentelen nők is, és használják férjeik' vagy sze
retőik' elaltatasára. Ugyan csak az iljyenek a' 
BI. nadragulya1 leveleiből arczkenőcsöket is koty-
folnak, de bűnök büntetése az, hogy arczulatjok 
időnap előtt úgy megránczosodik, mint kötényök 
redőzete, 's ezen kívül a1 méreg tszemeikre, fo-
gaikr-a's agy velőjükre is ártalmas befolyással, van. 



ISMERTETÉSE. 2 6 7 

A ' m. nadragulya miatti betegségek k ó r j e -
l e i , a,' felhozott történetekből és még másokból 
is összeszedve a' következendők: szemfény1 k i 
szélesedése és érzéketlensége j szemgolyo'k ki-
csucsorodása és tüzessége; szemek homályossá
ga gyakran olly mértékben, hogy a1 szenvedők 
még az égő gyertyát sem láthatják; erős 
görcsök a' függő tagokban,^ álcsontokban $ sze
derjes foltok kiütései; bőrhámlás, torokszára
dás , nehéz csuklás; nyugtalanság, álomkórság 5 
holdkorsághoz hasonlító állapot ; legyőzhetetlen 
kaczagás, vagy ennek ellenkezője a' mélly halgatás. 

E l l e n s z e r e i . Hányató és hashajtószerek, 
mellyeket a1 szenvedők1 életkorához, erősebb vagy 
gyöngébb voltukhoz kell alkalmazni; víz mézzel 
és eczettel vegyítve, és más növényi savanyok ; 
sok olajos vagy nyálkás ital. Allövetek, székfíí fjcha-
momilla3 levéből eczettel, mézzel és sóval készítve. 

Ifjak és gyermekek! kik ezeket olvassátok 
vagy halljátok, őrizkedjetek e1 mérges növénytől, 
melly az embert nem csak iszonyú kínokkal gyötri 
és végzi ki a1 világból, hanem még holta után is 
ollyanná változtatja, hogy kedves vérei és bará
tai körülte meg sem állhatnak. Jelesen ti szülék! 
kiknek isten lelkeitekre kötötte gyermekeitek egész
ségét és életét, vigyázzatok ezekre, úgy mint id-
vességtökre, és mind ettől, mind pedig más le
írandó mérges növényektől védjétek őket. 

Isten', ember1 és józanokosság törvényeivel, 
homlok egyenest ellenkező képtelenségek', boszor
kányságok1, kuruzslások1 's több efféle babonák1 

könnyelmű hivői és némelly ámítók, kiket kö-
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zönségesen istenkisértőknek nevezünk, a.' m. 
nadragulya^ leveleit, bogyóit és gyökereit is hasz
nálják babonás jelenetek előidézésére 's némelly 
gonosz tettekre. 

H a s z n a i . Beáztatott bogyóiból szép zöld 
festéket lehet kivonni képfestők használatára, 
gyökének és leveleinek pora, keményedett miri
gyek, rákfenék, vizkdrság, sárgaság, nyavalya
törés, melancholia, eszelösség, nevezetesen pedig 
az ebdüh ellen hatalmas gyógyszerek; de ezen 
mérges szerekkel minthogy, csak orvosi felvigyá
zat és rendelet szerint lehet és kell élni, csak 
azt írjuk meg, mikor és hogyan kell a1 gyö
köket és leveleket beszerezni, a' szükséges ese
tekre elkészíteni és megtartani. 

A' gyököket virágzás előtt kiássuk, meleg 
vízzel megmossuk, rostjaikat levagdaljuk, a' vasta
gabbakat meghasogatjuk, és fedél alatti légvona
tos helyen megszántjuk; ezután éles ráspoly-
lyaí apróra reszeljük, mozsárban megtörjük 's 
inegszitáljuk, végre pedig üvegbe teszszük, mely-
lyet nedves hólyaggal beborítunk. Illy helyhezeté-
ben erejét nem veszti el a' pór három esztendeig. 

A ' leveleket is virágzás előtt szedjük bé, 
és ollyan helyen, mint a' gyököket, gyakran for
gatva megszárítjuk, porrá törjük, üvegbe zár
juk, hol két esztendeig erejöket nem vesztik el. 

2. Z á s z p a - J o k e r i c s . 
Nevei: magy. őszi kökörcsin^ fejes zdszpa, 

őszike, guzsalülőfűj koszviráy, deák. colchicvm 
autumnale. 
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B o k r é t á j a futó tekintettel hasonlít a' tu
lipánthoz, szine fejér piros t árnyékos helyeken 
néha fejérj szagja nincs. 

Tenyészik nedves réteken, berkekben, erdők 
és szőlőhegyek alján. Virágzik öszszel, midőn min
den levél nélkül jelenikmeg. 

T e r m é n y e hegyes körteidomú, tele bar
napiros kerekded magvakkal. Ezen termény a1 l e 
velek tövén és velők egy időben, 's általok félig 
eltakarva jelenik meg. 

A' z á s z p a - k i k e r i c s n e k minden része, 
különösön gyöke, virágja és magva erős mé
reg, melly megöl minden állatot. 

K ó r j e l e i a' miatta származott betegségek
nek: a' nyeldeklő ősszeszáradása, kiállhatatlan 
keserű nyálfolyás, fogak megtompulása, gyomor
égés, főfájás, csuklás, megromlott étvágy, gyo-
morsíkulás, ollyan érzet a1 belekben, mintha azok 
összesodortatnának. 

E l l e n s z e r e i : eczet vagy akármelly sze
líd növénysavany , olaj1 vagy birsalmaié^ itala 3 
czukros viz, tojás fejére, és allövetek, mellyek 
közé rendkívüli esetekben kevés mákonyt is (opi-
um) lehet vegyíteni. 

H a s z n a i . Leveleivel tojást lehet festeni, 
főtt vizéveli mosás által 'a szarvas marhák tet-
vei elpusztulnak. — 

3. M a s z l a g o s r e d o s z i r o m . 

Több nevei: magy. pukkanta, — csattantó, 
— csudafü5 deák. datura stramonium„ —sola-
num foetidum ; o. csumefdje.^ 
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T e n y é s z i k utón útfélen, kertek alatt, sze
mét dombokon. Virágzik júniustól fogva septem-
berig. 

T e r m é n y e négy czikkelyekből alakult négy 
rekeszü tok, melly előbb zöld, utóbb barna tüs
kékkel bé van nőve. Rekeszében dohánymag 
nagyságú, lapos 's megéréskor fekete szinü 
magvak rejteznek. 

S z á r a két két ágú, belől lyukas, néhol szeg
letes, és felnő 2—3 lábnyi magasságra. 

G y ö k e vastag, karó-idomú, és rostos. 
Az egész növénynek minden részei, még a' 

gó'zölgése is mérges5 és mint a.' maszlagos nadra
gulya' mérgét, ezét is sok szomorú1 történetek 
bizonyítják. 

Berlinben egy dajka tejét szaporítandó, fe
kete kömény helyett kávéval összefözve, meg
iszik két latnyi pukkantó magot, melly miatt ha
sogató gyomorfájdalmak, dagadás és felfúvódás 
követék, és minden szorgalmas gyógyítás mel
lett is néhány hetek múlva meghalt. 

Egy barátja ezen sorok Írójának Marosvásár
helyen, gyermek-korában, hideglelésbe esikj gaz
daasszonya gyógyszerül égettborba vegyítve 
pukkantómagot ad bé néki, mellytől a"1 szen
vedő örjöngésbe jő, szemei kicsucsorodnak, arczu-
latja megtüzesedik, 's úgy rémlik néki, hogy kö
rülte mindenütt éles kaszák és kapák vannak a' 
földre rakva, mellyektől sehova sem mozdulhat, 
gyomrában nyilallást, álkapczájában görcsöt, 
fejében szédülést érzett, végre hánytató és has
hajtó szerekkel menté meg életét egy ügyes orvos. 
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A' pukkantó magvait «V lepedős cigányok hoz
ták volt Európába, mellyekkel köszvényt gyógyí
tottak, szerelmes kalandokat segítettek elő, házi 
gazdákat, gazdasszonyokat, őröket, cselédeket 
elaltattak, hogy tolvajkodásaikat annál inkább 
gyakorolhassák. 

A' pálinkafőzők italukat gyakran megvesz
tegetik ezzel, hogy annál sorosabb, részegítőbb 
legyen. A' melly pálinkától a? szemfény kiszéle
sedik abban vagy pukkantó vagy valamelly más mér
ges növény'magja vagy leve van vegyítve,'s talán 
épen e' teszi olly veszedelmessé a"" pálinkaitalt. 

K o r j e l e i a1 pukkantó miatti nyavalyának: 
fó'szédiilés, bodultság, állandó vagy váltólagos 
elvesztése az öntudatnak, rémképekkel bíbelődés, 
őrjöngés, száraz szomjúság, hallgatás, hányás, a' 
léleknek túlságos állapotja, görcsök, szemfény' 
kiszélesedése, arczveresség. sat. 

E l l e n s z e r e i növénysavanyok , hányta
tok, szappanos allövetek. — 

H a s z n a i . Körében a1 mérges gőzöket és 
nedveket magába szivja, 's talán épen ezért ren
delte a1 természet lakául a' szemét dombokat "s 
több illyen helyeket 5 leveleinek kifacsart levétől 
a' sertések tetvei elvesznek. 

IV. B ü d ö s - g o n j e . 

Több nevet: magy. földi tök, felfutó eb-
szölő; deák. bryonia álba. 

T e r m é n y e borsó nagyságú bogyó, melly 
éretlen korában fényes zöld, megérve pedig feke
te, és émelygős ízű. 
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Tenyészik a' kertek mellett. Virágzik június
ban és júliusban. 

L e v e l e i 5 karélyuak, szőrősök, fogasok, 
és sokat hasonlítanak a' szőlő leveleihez. 

S z á r a szegletes, lágy,, es felálló szőrök
kel be van nőve 5 felnő 5—6 lábnyira, V kap
csaival a' mellette lévő tárgyakhoz kapaszkodik, 
kapcsai srófidomuak. 

G y ö k e répaidomú, ágasbogos, fejér, hosz-
szában és keresztben csíkos. 

Bogyója és gyöke nyers állapotjában há
nyást, gyomorsikulást, őrültséget, érzéketlenséget 
és szédülést okoz. 

E l l e n s z e r e i — m i n t az előbbi mérges nö
vénynek. 

H a s z n a i . Gyökéből keményítőt lehet készí
teni 5 mint a' krumpliból, még kenyeret is készíte
nek belőle némelly nemzetek, miután minden ár
talmas tulajdonságaitól sokféle kezeletek által tel— 
jesleg megfosztották; de mi imádkozzunk és dol
gozzunk, hogy isten minket illyen kenyérre ne 
szorítson. Készítenek belőle némelly gyógyszere
ket is, vizkórság, nyavalyatörés 's belek' dugu
lása sat. ellen. 

6. F e k e t e - c s u c s o r . 

Főbb nevei: m. szemeti ebszőlő, d. solanutn 
niyrum. 

T e n y é s z i k a1 pukkantóval egy társaság
ban, virágzik júniusban és jnliusban. 

T e r m é n y e borsó nagyságú bogyó, melly 
előbb zöld, azután fekete, néha pedig sárga. 
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L e v e l e sokféle idomú, rendszerint tojás
kerek, és kisebb vagy nagyobb mértékben fogas. 

S z á r a 1—2 lábnyi magasságú, és ágas. 
Az egész növény nehéz szagú. 

A ' sertéseknek halálos méreg $ a'házi szár
nyas állatok bogyóitól megdöglenek. Azt tartják 
róla, hogy szagja álomhozó volna, ha a' csecse
mő1 bölcsőibe teszik. A1 Dalmaták megsütik vaj
ban és megeszik, hogy csöndes álmuk legyen. 

7. K o n t y v i r á g . 
Főbb nevei magy. bornyuláb-fű. deák. árum 

maculatum. 
A' szára tetejére nő egy c s é s z e , melly-

nek alsó részén valami szőrös bibircsók ülnek. 
Mindezeket fedezi egy bokrétának tetsző murva, 
melly hegyes fulidomú, és konytnak neveztetik; 
színe ennek kívül fejéres-zöld, belől balavány-zöld. 

Virágzik májusban és júniusban. 
T e r m é n y e sok veres bogyó, meilyeknek 

leve is veres, mindenikben van egy vagy két mag. 
T e n y é s z i k erdőkben, berkekben, árnyé

kos és nedves helyeken. 
Az egész növény csípős, levelei csípősebbek 

a' gyökénél. Gyöke a1 levelek1 kifejlődése előtt 
és lehullása után a1 gyomorban tartós égést okoz; 
vízben vagy borban áztatott friss leveleinek le
ve halálos gyomorgörcsöt okoz, de a' száraztás 
erejét gyengíti. Gyökének tejes leve a> violát zöld
re festi, melly jele annak, hogy lugsó van benne. 

H a s z n a i : sárgaság 's gyomorgörcs ellen 
hasznos gyógyszereket készítenek belőle a1 gyógy-

Mentor. \ g 
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szerárusok. Borban vagy eczetben áztatott leve
leivel a1 veszedelmes daganatokat haszonnal le-
hpt borongatni. Gyökével, szappannal vegyítve, szé
pen lehet mosni, b,ogyói verésen festenek; a' le
velei közé takart sajt nem nyüvesedik meg. 

8. P o s v á n y i k a j m a c s o r . 
Főbb nevei. magy. kakastaréj, deák. pe~ 

dicularis palustris. 
T e n y é s z i k mocsáros helyeken. 
Ize az egész növénynek égető és még egy 

oktalan állat is — a? kecskén kivúl — nem érdek
li, de ha &' szarvas marhák és juhok szorultság
ból meges-zik, vérest vizellenek tőle, melly jele
netet a' köznép, melly a' dolgok okait nem igen 
tudja belátni, kuruzslásnak tulajdonítja. 

E l l e n s z e r e i , mint a,' zászpa-kikericsnek. 

9. B o l o n d í t ó c s a l m a t ó k . 
Több nevei: magy. fekete beléndfű, disz

nóláb, botonditófűi deák. hyosciamus niger, 
herba apollinaris; oláh. belin nyagre. 

Himszálai szabadok, van 5 himszála és 1 
nőszála, virágzata féloldali fiizérke. 

Virágzik júliusban és augustusban. 
T e r m é n y e tojásdad kétrekeszü száraz tok, 

melly a' fái magyaróhoz sokat hasonlít; magvai 
ebben veseidomuak. 

L e v e l e i egyenetlen nagyságúak, vastagok, 
zsíros tappintatuak. 

S z á r a és kevés ágai taplósok. Az egész 
növény szőrös és ragadós. 
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T e n y é s z i k temetőkertekben, szemétdom-
bokon, melegágyakon, iniveletlen kövér helyeken. 

Ezen növénynek minden része, még csak a* 
szagja vagy gőze is, veszedelmes méreg* Szagjá-
val az embert elaltatja, elkábííja. Félparány <— 
seini scrupulus—nehézségű vagy mennyiségű mag
ja az emberi veszélybe döntheti, egy egész pa
rányitól pedig nyavalyatörésbe-fél lattól őrült
ségbe esik. Gyöke, melly némelly konyhai nö
vényekével könnyen fölcserélhető, szomorú ta
núságait adta mérgének. Rendszerint őrjőngést, 
babonás eszméket, kicsapongó indulatokat, vesze
kedő vágyást, érzéketlenséget, dühöngést, főszé-
dülést, bolondulást, kettős látást, szótalanságot 
tagelesést, mély vagy örökös álmát okoz. 

A' r e i n a u i barátzárdában egykor böjti na
pon salátát készítettek vacsorára. 

A' zárda kertjében együtt nőtt vala a1 salá
ta a1 be l é n d d e l 5 kiássa a* kertész mind a1 két
féle növény' gyökeit, 's külön választva általadja 
egy gyermeknek, hogy vigye a' szakácshoz; de 
ez, mellyik másik nem tudva, mind a1 kétfélét 
ősszevegyítve viszi a' konyhára, hol a' szakács 
vacsorára felkészíti. Eljő a' vacsora' ideje és a' 
szent atyák egész étvágygyal jól laknak az izmos 
gyökökből. Es minthogy belőlök sok maradott, 
küldöttének a' zárda szabójának 's csizmadiájá
nak is. Ezek után mindenik a' maga idejében le
fekszik. Eljő az éjeli éneklések' órája, de az atyá
kat a1 legnagyobb zavarodásban találja: némely-
lyek főszédülésről, mások száj- és nyelvszára-
désról panaszolnak. Egy barát nyelve száraz vol-

1 8 * 
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tát vizbőség mellett is enyhíteni nem vala ké
pes, és úgy rémlett néki, hogy a' nyelve eleven 
szenén sűl. Mások vagy megvoltak bódulva, vagy 
pedig mindenféle képtelenségekről álmodoztak. 
Egyik fái mogyorókat rontott össze fogaival, hogy 
a1 madaraknak eledelt adjon; másik azt képzelte, 
hogy e Herkules, és a' fűtő kemenczét élőfa 
helyett a' földből kiakarta tépni. Mások a1 reg
geli misében czélellenes tárgyakat olvastak; egy 
pedig azt hitte, hogy imádságos könyvének be
tűiből hangyák másznak ki. A1 szabó czérnáját 
nem tudta tőfokába vonni és ujjait szurdalta össze. 
Némellyek mélyen aludtak, mások felugrándoztak, 
nyávogtak, ugattak, nyerítettek sat. szerencséjük
re a' salátába olaj, eczet és sd volt vegyítve, 
mellyektől némellyek eszökre jöttek; de mások 
álomkorságba estek. 

Mind ezekből elég láthatók e' növény' ártalmai. 
E l l e n s z e r e i: mint a' maszlagos redő-

sziromnál. 
H a s z n a i : kifacsart levétől, vagy gyökének 

•'s leveleinek porától a' marhákba esett nyüvek el
pusztulnak. Nem régen hallottuk, hogy nemes Fel
sőfejérmegyében egy földész leveleinek porával 
fenés sebeket szerencsésen gyógyít. Magjának 
füstjével fogfájdalmat gyógyítanak némellyek, de 
ennek veszedelmes következése is lehet. Szent 
János napja körűi a' kiásott b e 1 i n d e t ha a1 ház 
körűi széthintjük, az egerek elpusztulnak tőle. 

Vannak még a1 beléndnek más nemei is, u. m. 
a' r e c z é s , f e j é r v i r á g u és h ó l y a g o s be 
lé n d, mellyekre a' már leírtnak kitűnőbb ismer-
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tető jeleiről könnyen rajok lehet ismerni 5 ezek is 
kisebb vagy nagyobb mértékben mérgesek. 

10. G y i l k o s c s o m o r i k a . 
Több nevei: ma,gy. vizi bürök, deák. cicuta 

virosa, cicuta aqualica, oláb. kukute maré. 
B o k r é t á j a fejér, mocskos - vereslő folt

jairól ismerszik meg. 
Virágaik tavaszszal és nyárban. 
S z á r a 3 — 4 lábnyi magas, és gyűrűs) 

azaz: gyűrűsön vagy karikában ormok nőttek rá
ja, mellyek fölött nőnek ki tetejéig fölhajló ágai. 
Gömbölyű szára és ágai esősök. Leve vagy ned
ve sárgálld, előbb édes, utóbb csípős, melly meg
sértett részein kicsepeg, 's olly enyves, hogy fonal
szálra lehet nyújtani. 

G y ö k e répaidomú, fejér húsú, üregekkel 
teljes, leve előbb téjszin, utóbb mocskos- sárga, 
csipős vagy égető, peszternák-szagu. Erre is, 
mint a' szárára, gyűrűs ormok nőttek, mellyek, 
mint a' szúette fa, apró lyukakkal teljesek. A1 gyök' 
sima ereiből, ágaiból és gyűrűiből hosszú rostok 
nőnek ki, mellyek kimosva hasonlók a' megőszült 
szakálhoz. Ezen szakálak, a* vízben lebegnek, 
vagy a' puha földben szétfolynak, és új gyökö
ket szaporítanak. 

Tenyészik a' g y i l k o s c s o m o r i k a mo
csárokban, vizes réteken 's berkekben, sánezok-

,ban, folyó- és állóvizek' partjain. 
Ezen növénynek, mellyet az európai mérges 

növények királynéjának méltán nevezhetünk, min
den részei a1 legártalmasabb mérgek. 
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Egy falus bírónak három leánya vacsorára 
levest főzvén, peterzselyem levelei helyett ezen bü
rök'leveleit aprítják a' fazékba. Annyuk mind a' hár
mat reggel merevedve találja. Szerencsére érkezik 
egy orvos, ki kettőt közűlök életre hoz, de a' har-
dikat a1 haláltői meg nem menthető. 

Hozhatnánk több rettenetes példákat is elő, 
de ennyi legyen elég figyelmeztetésül. 

Szarvas marhák és lovak kerülik ugyan a' 
vízi bürköt, de ha szorultságból megeszik, marha 
dög lesz következése 

K ó r j e l e i : főszédülés, kábulás, álmosság, 
álomkorság, halálos álom, érzéktelenség, bádjad-
tság, őrültség, görcsök, nyavalyatörés, hányás' 
ingere, csuklás, feldagadás, gyomorgyuladás, fe
kete foltok a1 bórőn sat. 

E l l e n s z e r e i : izzasztó szerek, hánytatok, 
's egytbek, mint a' több mérges növényeknél. 

Ezzel itt bevégezzük mérges növényink is
mertetését •— fenn tartván magunknak, hogy, ha 
a' M e n t o r tervezett folyama nem marad puszta 
óhajtásnak, ezen ismertetést addig folytassuk, míg 
a,' dolog érdemére, 's olvasóink javára szüksé
gesnek látandjuk. És szavunkat meg is fogjuk 
tartani. 

Tégla si Eresei József. 



Franklin Benjámin. 
A' becsületes szorgalmat megáldja isten. 

K ö z in o n d a. 

.•gaznak marad, szíves olvasóim! mindig 
ama közmondás: „az ember holtig tanul, 's még 
is tudatlanul hal meg." De ebből ha azt követ
keztetnétek, hogy épen nem szükség igyekezni 's 
tanulni, hibáznátok 's önmagátokat csalnátok meg. 
Mert — nem említvén avvagy csak azt, hogy isten 
a1 jövő életbéli boldogságot a' jelenéletbeli töké
letességhez kötötte — a1 holtig tanuló 's épen nem 
tanuló közt az a1 nagy különbség van, hogy amaz 
szorgalma után jó karba jut, ezer örömök^ for
rásait nyitja meg maga körűi, 's örömeiből, bol
dogságaiból másokat is képes részeltetni, — a1 má
sik pedig puszta, kietlen mezőn vándorol, sze
génység' 'a az ezer alakú nyomor1 kíséretében. 
Igaz, hogy a"1 mező1 liliomai nem szőnek, nem 
fonnak, és még is szebben öltözködnek Salamon
nál. De ebből ha azt következtetnétek, hogy do-
logtalanúl is megéltek, szerencsétlen írásmagya
rázó ra találtatok, 's inig a,' sült galamb asztala-
lokra röpülne, sokszor fekünnétek, 's kelnétek föl 
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ágyatokból üres gyomorral. Mert örök törvénye 
az a' természetnek, liogy a' ki. nem munkálódik, 
ne is egyék — a' munkásságot jóllétei, gazdagság, 
a,' henyeséget pedig szegénység és megvetés ki
sérje. Ki hogy vét, úgy arat 's úgy gyűjt kévéjé
be tövisét vagy arany kalászokat. A1 szíves igye
kezetet, kivált ha kitöréssel, erős akarattal 's is
tenben vetett bizalommal párosul, mindig siker, 
előhaladás kiséri. Mint a' földbe vetett mag ki-* 
csírázik, felhajt 's megtermi gyümölcseit, így a1 

becsületes ember becsületes szorgalma soha se-
maradhat jó következések nélkül. De hogy az 
ember külső állapotján jovithasson, tudnia kell, a1 

m i k é p e n t : ismerni kell az utat ''s eszközöket, 
mellyek czélhoz vezetnek. A1 tudás és ismeret 
pedig, barátim, nem hólyag, hogy felfújjátok. 
Csak annak lehetnek ismeretei, kiolvas és tanul, 
— nefeledjéíék! ez a.' kettő együtt jár, 's a? 
szántóvető körében épen úgy tanulhat, mint a' 
pap vagy tanár, — csak az segítheti föl anyagi 
jóllétét, ki tudja miként tegye azt, 's honnan ve
gye a' gyarapításra tartozó eszközöket. A1 nem 
olvasó, nem tanuló, nem igyekező kis vagy na
gyobb körben, örökké tudatlan 's szegény mara-
dand; a1 história is bizonyitja, hogy a1 nem ol
vasó népek örökké hátra maradnak. 

A1 b e c s ü l e t e s s z o r g a l m a t m e g á l d 
j a i s t en . Sak embert boldogított már ezen hie
delem. De egy emberberát adá különösön fényes 
jelét, hogy e1 hit lelkébe megfogant, egész élete 
's minden tettei1 vezércsillagává lett. E1 hiede
lem alacson sorsból 's szegénységből gazdag-
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ra 's a' polgári hivatalok' fénypolczára emelé őt. 
Neve a' mivelt világ5 ajkain forog, 's ki éleiét és 
bölcs tudományát ismeri, tisztelet nélkül nem em
lítheti. Tettekkel gazdag életét, mint jő hazafi, 
hazájának szentelte, de azon gyönyörű, igazán 
talpra esett, alapos életbőlcseség, melynek minden 
szava termés-arany, minden eszméje egy kincses 
láda, áthatott a1 messzi tengereken hozzánkig, 's 
közsajátja lett az emberi nemzetnek. Ezen férfiú
val ismerkedjünk meg, barátim! tanuljuk meg 
tőle, mikép képzé magát csak nem saját erővel 
értelmes és jó emberré, 's mi utón jutott, a1 sze
gény eltaszított fiu független, vagyonos állapotra ? 
Lessz tán alkalmunk még életbölcseségének ra
gyogóbb lapjait is feltárni előttetek. Ezen férfiú 
neve F r a n k l i n Ben jámin . 

Született ezen világhírű nagy ember 1706-an 
Eszakámerikának Boszton nevű városában. Attya, 
szappanfőző 's gyertyamártó, számos családját 
szűken de tíszteségesen táplálta. Hősünk, maga is 
szappanfőzőnek szánva, egy előbb ezen mester
séggel foglalkozott. De majd a1 szép tudományok 
iránti szeretet lángyra gyúlt keblében 's felhagy
ván a' szappannal, könyvnyomó inassá lessz. 
Itt kötelességétől üres óráit olvasásra, tanulás
ra fordította, — névtelenül irogatni kezdett az 
amerikai hírlapokba, 's végre annyira tökéletesí
tette magát vasszorgalma, 's soha kifáradni nem 
tudó munkássága által, hogy hazájában első ran
gú iró lett;'s a1 szegény szappanfőző ^61, kinek 
nem volt sokszor kenyere, mivel éhségét eny
hítse, nem hajléka, hová fejét lehajtsa, végre te-
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hetős gazdag, hazájától ezerek fölött becsült fér
fiú váll, első rangú miniszter, ki az amerikai 
függetlenség megszerzésében halhatatlan bírt szer
zett , \s honának örök háláját érdemiette meg. 
Megholt késő vénségben, útolső pillanatig mun
kálódva, a.' közszeretet, 's egy egész nemzet for
ró könyei és becsülése kisérték az áldott öreget 
sírjába, — 

Hogyan vágta ki magát a1 szegénység1 hí
nárjából? 's mikép jutott azon magas, erkölcsi 
függetlenségre ? mikép érdemelte meg polgártár
sai részéről fényes megtiszteltetését? ezen kér
désekre saját életirásában, melly holta után leve
lei közt találtatott, imígy felel: 

„24 éves voltam, — igy szól ő-, mikor azon 
komoly elhatározás megért lelkemben, hogy, men
nyire erőim engedik, becsületes és jó emberré 
képezzem magamat. Ezen feladat megfejtésére 
le kellé vetkezni mindazon megrögzött hibákat, 
mellyekbe tapasztalatlan ifjúságomat természeti 
hajlandóságok, szokás és rósz példa vezethették. 
Jóról, roszról már ekkor voltak bizonyos fogal
maim, alaposok és alaptalanok vegyesen, — 's 
ez okozta, hogy egy hibát vagy tévedést kerül
vén, épen az ellenkezőbe estem. A"1 megszokás 
hasznára fordítá gyöngeségeimet, 's nem egyszer 
történt meg, hogy a' lesbe álló gonosz kívánság 
legyőzte eszemet. Ezen tapasztalások után meg
győződtem a' felől, hogy a' megrögzött hibák ki
irtására azon meggyőződés, hogy boldogságunkat 
az erényességben keressük, még nem elégséges; 
a1 bűn' magvait, a' rósz szokásokat szakaszsza 
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ki szivéből az , ki a' becsület 's igazság utján 
akar járni, mint az irás mondja: v é t k e z z e le 
a z d, 's ő l t ö z z e föl az új ember t . — 

Olvastam a1 világbölcsek' erkölcstanitásait, 
láttam hosszú laistroinban fölszámlálva az egyes 
erényeket; de azt is tapasztaltam, hogy nem mindenik 
bölcs adott egyik vagy másik erénynev egyenlő ér
telmet, — p. o.a 'mér t é k l e t e s s é g e t egyik csak 
az étel- 's italbani mértéktartásban helyezi, más 
ellenben sokkal szélesebb jelentést ad neki 's alat
ta minden éldelet, testi és lelki szenvedélyek il
lő határok közé szorítását érti. A ' világosság1 

kedvééit tehát 13-főfogalom alá rendelem az em
beri erények1 hosszú sorát, 's ezen fó'gogalmak-
hoz mérve Ítéltem meg cselekvéseim érdemét. 
f5zen főfogalmak, mellyek összesen erkölcstano
mat teszik, 's mellyek hü követésének köszönöm 
életbéli szerencsémet, becsületemet — egyenkint 
im ezek: 

l . } M é r t é k l e t e s s é g . Józan légy,'s ke
rüld a.' sokat ételben és italban. Mértéktelen étel 
butává teszi, mértéktelen ital fölhevíti fejedet. 

2.3 H a l l g a t a g s á g , s z ó t á r t á s . Ne 
szólj, ha vele másnak vagy magadnak ártani fog
nál. Léha fecsegés kárt 's gyalázatot okozhat. 

3.3 R e n d t a r t á s . Mutasd ki minden do
lognak saját helyét, minden időnek saját foglala
tosságát. 

4.3 E l t ö k é l é s , e l s z á n á s . Szánd el ma-» 
gadat, kötelességedet erős tőkéléssel hajtsd vég
re. Szokd meg, hogy a1 mit határoztál, embere 
légy, *s márkádba né szakadjon. 
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5.) T a k a r é k o s s á g . Óvakodj a' szükség
telen kiadásoktól, —• a1 szükségtelen kiadások 
vesztegetéssé fajulhatnak -— 's a' vesztegetés
nek tőszomszédja a' szegénység. 

6.) M n n k á s s á g . Használd czélszerüen a1 

fűtő idő pillanatit. Hasznos munkálkodás foglal
ja el óráidat. Henyélve magunk és másoktól el
lopjuk az életet. 

7.) Ő s z i n t e s é g . Ne csavarogj álúta-
kon, szavadban és gondolatodban igazság legyen 
vezércsillagod. 

8.) J o g b e c s ű l é s . Ne bántsd senki' iga
zát. Tiszteld mások' jogait, — csak úgy várha
tod, hogy ók is tiszteljék a' tiéidet. 

9.) Ö n m é r s é k l e t . Őrizkedj minden tul-
ságtól, a1 másoktól vett sérelmek visszatromfolá-
sára mielőtt elhatároznád magadat, engedj bár 
néhány órát a' hideg megfontolásnak. 

10.) T i s z t a s á g . Tested, ruhád, lakásod 
körűi ne tűrj szennyet, mocskot, sundaságot. A' 
külső tisztaság tűkőre a' belsőnek. 

11.) L e l k ü l e t s z i l á r d s á g . Ne a1 kö
rülmények fölötted, te légy ur a' körülmények fö
lött. Csekélységek, 's apró sérelmek miatt, ne kocz-
káztasd lelked nyugodalmát. A' férfias erőt csak 
&' kisértő napok' próbáira kell fentartani. 

12. S z ü z e s s é g . Parancsolj érzéki vágya
idnak. Vigyázz, ne hogy múlékony gyönyörök mi
att, egésséged, szívbékéd, 's jó hírnevedet örök
re eltemesd. 

13.) A l á z a t o s s á g . Krisztus és Sokra-
tes legyenek ez erényben követendő példányaid. 
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„Egy kis könyvet készítettem,— így szól továbbá 
bölcsünk saját életrajzában,—mellyben a' 13 eré
nyek' száma szerint minden erénynek veres ón
nal elválasztott külön oszlopsort jeleltem ki la-
ponkint. Ezen oszlopsorokat minden estve rendre 
vettem, szigorú számadásra vontam enmagamat, 
mellyik erényt mennyiben követtem, 's hibáimat 
a1 megsértett erény sorába mindig lelkiismerete
sen beirtani. így folyt ezen saját magammali szám
vétel napokon, éveken át, hol az egyik, hol a' má
sik erényrrek adván a' számításban első helyet. 
Imígy erősödvén meg lassankint lelkemben ezen 
erények 's a' velők atyafias fogalmak tisztelete, 
ha mi erkölcsi erő bennem kifejlett, azt egye
nesen ezen számadás szigorúságának köszönhetem. 

Azon erős hiedelem élt mindig keblemben, 
hogy az isten minden bölcseségnek eredeti kútfeje, 's 
isteni segedelem nélkül hasztalan minden törek
vésünk. Ezen okból számoltató könyvem czimlap-
jának belső felén imez könyörgés vala olvasható: 
„mindenható isten, jó'Itevő édes atyám, nyájas ve-
zéie életsorsomnak! adjad, hogy naponkint gya
rapodjam a,' bölcseségben, 's képes legyek meg
érteni valódi hasznomat! Erősítsd akaratomat, 
hogy a1 bölcseség után, 's tanácsán járjon. Fo 
gadd uram kegyelmesen , a1 mit több gyermekeid 
javára tehetek! Véghetetlen jóságodnak csak en
nyi áldozatot nyújthat gyermeki, hálás szívem." 

Eddig a' becsületes Franklin. Én csak an
nyit ragasztok ezen sorokhoz: a' mi egynél sike
rűi, az másnál is sikerülhet, 's kinek szívén fek
szik saját boldogsága, életszerencséje 's becsülete, 
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irja hé a' 13 erényt meg annyi oszlopsorba, rs 
míg ideje van , kezdjen hozzá az önszámoltatás' 
terhes, de jő következésül munkájához. Csak lel
kiismeretesen történjék a1 szám vétel, a'jó követke
zések el nem maradhatnak. 

N. F. 

r 

E l e t m a g v a k. 

Titokkal úgy van a' dolog, mint valamelly 
kincsei; ha íudatik, hogy a' telken kincs van el
rejtve , már félig föl van födezve. 

Ha az ördög fjiota bene, ha létezik) mind 
megadná,j mit az emberek birni óhajtanak, a1 leg
jobb lénynek tartanák. 

Midiin a' gyermekek fügét vagy mandolát 
akarnak valamelly szűk szájú fazékból kivenni, 
könnyen megesik, hogy teli markukat nem húz
hatják ki (belőle, 's aztán sirnak. Fiacskám! ne 
markoly flly sokat egyszerre, 's kezedet kivon
hatod, így te is ó ember, ne sóvárogj olly so
kat, és nyerni fogsz valamit. E p i t e c t u s. 



Utivesnapi predikácziók. 

l-ső nap. 

fi*.ülönös, hogy lehetnek szülék, kik gyer
mekeiket nem szeretik. A' túlságos majomi vak 
szeretet, hamis szeretet— nem érdemli ez édes 
szép nevet! Sok szülék tulajdon magzatokat bál— 
ványkint imádják, kinek mindennemű áldozatot 
tesznek, 's a' mellett a' mindenható' teremtőről el
feledkeznek. Á' gyermek isten áldása: immár 
nagyobb lehet-e valamely adomány, mint annak 
adója? A' gyermekek nem egyebek, mint kölcsön 
vett zálog. Majd egykor velők &' szent bíró' eli
be fognak a1 szülék lépni; milly őröm és boldog
ság akkor mondhatniok : „uram ! itt vagyunk mi és 
a1 kiket nekünk adtál 's egy sem veszett el kő-
zűlök a' mi lágyságunk és vakságunk által.4' 

Gyakran hallottam már jó gyermekek sziv-
beli hálálkodását a1 szülők sirhalmán, hogy ke
mények valának irántok; de soha sem hallottam 
magzatok köszönetét az elkényeztetésért. Kitől so 
k a t nem kivannak, sok nem leend abból. 

Gyermekek nem csak szeretetet, de tiszte
le t e t is érdemiének. „Szent dolog a' gyermek,44 

? 
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úgy mond Plató, — ők isten képét viselik; leikők 
halhatatlan; isten angyalai néznek le rajok! Mi 
is lehetnénk az ő angyalai! angyalaik lehetnénk 
a1 bimbózó nemzedéknek, atyámfiai! 

2-ik nap. 
Sok jó szivü, de értetlen szegény ember 

gyakran, mint képzeli egész szerénységgel és 
bölcsességgel igy kiált föl: „az i s t e n n e k a' 
fö ld j a v a i t m é g is e g y e n l ő l e g ke l l va -
la f e l o s z t a n i a a n n a k l a k o s a i köz t . " 
Jámbor ! meddig fogna tartani ez az egyenlőség ? 
Alig holnapig! 's hát tudjátok-e ti okosdiak, hogy 
épen ez birtokegyenlőtlen felosztása egyike a' 
jó teremtő legbölcsebb rendeléseinek ? a1 leghat
hatósabb eszköz ez mivelődésünk előmozdítására. 
Ezen külömbségek nélkül nem volnának tudósa
ink, nem kézmiveseink. Senki sem akarna szol
gálni, senki sem földet mivelni; ezernyi örömek 
és életkényelmek nélkül kellene ellennünk. Minél 
figyelmesebben vizsgáljuk az isten miveit, annál 
inkább kell bámulnunk bölcseségét. Csak azt nem 
kell elíelednünk, h o g y a1 g a z d a g n a k s z i n t -
o,l ly s z ü k s é g e van a' s z e g é n y r e , min t 
aS s z e g é n y n e k a' g a z d a g r a . 

3-dik nap. 
Sokan gúnyolódnak és kaczagnak, midőn 

egy jámbor a' délre vagy imádkozásra csendülő » 
harangszót hallván, kalapját leveszi. Ha csupán 
czérémoniából történik ez, ám legyen haszonta
lan, valamint a1 templomba járás is, de magában 
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milly tiszteletre méltó e' jámbor szokás, a' ha
rang intő szavára áhítatos érzelemre buzdulni! 
Az ember különben a,' föld ezernyi gondjai között 
hamar elfeledkezik valami m a g a s a b b r ó l gon
dolkozni. -— 

Sok tartományokban és helységekben magok 
a1 munkások is megállapodnak munkájok köze
pette, 's innepélyes szünet alatt egy kurta imád
ságot mondanak el, midőn a' harang megkondul. 
Hát a1 protestánsok harangjainak kevesebb becsök 
és erejűk volna-e, mint más egyháziakénak ? Mi
ért nevezik sok falukban az estéli harangszót 
t a k a r ó d é n a k ? Melly kába és haszontalan szo
kás , ha csupán a' nappal estéjét czélja tudtára 
adni a1 pihenést óhajtó munkás embernek! Hi
szen azt megmondja a1 szürkület homálya, 's fö
lösleges volna a' harangszóra fordított költség. 

De a1 harangszónak mindig valami magasabb 
jelentése vagyon : fölszólít az minket hálára és imád
kozásra, hivogat az istenházábai menetelre, 's a> 

szív templomában magunkban szállani. A1 haran
gok tornyok tetőin meg annyi szózatok &' ma
gasságból le a' föld1 gyermekihez; kivált raiko-
ron halotti harangozáskor kiáltják, hogy egy em
ber társunk elnyugodott, 's majd életünknek is 
ütni fog tizenegyed vagy tizenkeíiöd órája. — 

4-ik nap. 
Nincs ,a' kisértetnek csábítóbb igéje, melly 

olly közönséges volna, melly olly tisztessé
gesnek látszanék, 's könnyebben vonzaná feslett 
és tunya életre, mint ama mondás: oh az em-

Mentor. 19 
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b e r c s a k e g y s z e r él a1 v i l á g o n , " miből 
foly rendszerint a1 következtetés; „nosza siessünk 
•élni, mig élhetünk." Ezt még társaságokban sem 
szégyen mondaai, mig becsületes embereknek is 
mint mondók, tisztességeseknek látszanak! Ám
de ezek hasonlítnak a1 tarka, vidor és ármányos 
kígyóhoz, melly már első szüléinket a1 roszra 
csábíta. Hlyen szólásmódókkal a1 legtisztább, 
legegyenesebb lelkűek is gyakran eltántoríttatnak, 
még ollyanok is, kik mindig írtóztak &' rósz tár
saságoktól, 's most nem veszik észre, hogy kö
zepette vannak. 

Távozz el tőlem sátán! e' volna legjobb vá
lasz hasonló nyilatkozatokra, mellyek ritkán ered
nek olly szájból, melly magát és mást jóra ösz
tönöz. Épen mert csak e g y s z e r élünk e1 világon, 
's ez az élet olly kurta időre van szabva, jól 
kell ezt használnunk, minden perczeit arra for-
dítnunk, hogy a1 jó vetésre, jó aratás következ
zék. Úgy úgy! nem sok az idő, és itt van a' 
vég 's a1 számadás napja! Azért 

Úgy élj, mint egykor, ha meghalsz 
óhajtanád, bár élsz vala. 

Mi se tartson el téged a' jótól; mi se csaljon a' 
roszra! — 

5-ik nap. 
Sok emberek, kivált az ollyak, kiknek kora 

neveltetésök el van hanyagolva, úgy hiszik, hogy 
bizonyos goromba, szilaj magaviselet által értel
műket és beesőket legjobban megmutathatják. Szám
talan illyszerű félszegek vágynak hazánkban, az 
úgy nevezett niivelt és tudós hivatalbéliek kőzött 
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is. Meglehet elvakitnak ezzel tudatlanokat, rette-
ge'sbe ejtenek gyávákat; mindazáltal magokat az 
élesebben látók előtt bizonyosan megvetésre mél
tókká és elszenvedhetlenekké teszik. Udvarias és 
nyájas magaviselet is kötelessége az embernek, 
kinek embertársaival ke l l é ln ie egy társaság
ban, a' nélkül, hogy b o t r á n k o z á s t o k o z z o n 
's a? nélkül, hogy visszavonásra adjon alkalmat. 

Udvarias magaviselet azonban egészen más, 
mint csapodárkodás és hízelgés; mert ez, ha nem 
is alacsonyságra, de mindig gyávaságra mutat. 
Csuszásmászás embernek, embertársával szem
közt, legutálatosabb hibája. Hasonlóan sok szó
szaporítás és bókolás világért sem tetszetes ma
gaviselet, de untató és kellemetlen dolog, mert 
öntetszó'ség rejtezik alatta. A' betanult udvarias
ság és nyájasság ízetlen; kinek szive nemes, és 
lelke tiszta, mindenütt legjobban viseli magát, min
dig legszeretetre méltóbb, 's nincs szüksége fé
nyes fővárosokban növekedni, hogy az egysze
rűséget magából kigyalulja, vagy a' szerénysé
get fölcserélje.— 

Mint sokan gorombaság által igyekeznek ki
tűnni; úgy némellyek rósz köntös által, melly 
hiúság még utálatosb a' piperevágynál; mert az 
Hlyének is h í r t akarnak magoknak ez által s z e 
r e z n i ; mint ama felfuvalkodott kábák, kik a' 
bábel tornyát építették. 

„Lássátok csak mint kukucsál a' kevélység 
ama rongyos köntösből," monda egy pogány bölcs 
a1 másikról, ki öltönyét szándékosan szaggatá 
vala el. 

19* 
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És sz. Pál apostol így szól minden keresz
tényekhez: 1. Kor. 6. 16. „nem tudjátok-e, hogy 
a' ti testetek a? szent lélek temploma?" hová bi
zonnyal nem igen illenek annyiféle furcsa mtí-
dóságok 's csinatlanságok ?— 

6-dik nap. 
„Egyszer nem cC világu mondják sokan, 's 

én azt felelem nékiek: mi e g y s z e r megtörtént, 
többé nem tehetni meg nem történtté. Mi egy
szer meghalt, örökre meghalva maradj ki egy
szer vétett, vétlen vagy ártatlan nem többé. Va
lamit elveszteni mindig fájdalmat okoz; de vi
gasztal annál a1 remény, hogy az elvesztettet is
mét megkapjuk, — ismét megszerezzük. Arra mit 
többé nem lehet vissza szerezni, nagy gondot 
viselünk. Illyetén kincs az ártatlanság. Azt vé
led tán, nem egyéb mint tévelygő vélemény, hogy 
az elvesztett ártatlanság érzete mardosó féreg 
gyanánt gyötri a1 szivet, olly féreg gyanánt, melly 
soha meg nem halj azt véled, csak tévelygés ? 
oh! barátom már mellyen sülyedtél, ha azt vé
led. De minden esetre csak vé led , 's szörnyűén 
c s a l ó d é i . Ha későn veszed ezt tenmagad észre, 
hiába fogsz akkor panaszkodni! Egyetlen egy 
tettel földúltad egész életed boldogságát. — Ifjú! 
te a1 szerencse, templomtetején állasz, körösleg 
kéjt és gyönyört látnak vidor szemeid. Kába gon
dolat lebocsátkozni akarnod, c s u p á n a' k í v á n 
c s i s á g b ó l , mikor jutandasz aláj csak azon esz
telen gondolattól i z g a t v a : hisz t a l á n semmi 
sem ártand neked! Fordulj vissza! Egyetlen lé-
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pés, — veszélybe fogsz rohanni. Lefelé nem visz
nek lépcsők,— egy lépés, egy bukás — egy elve
szés ! Ha lábaid eltörtek, nem állhatsz fel többé, 
bár mint óhajtod 's karjaidat bármint emeled. 
Egy kerub lángoló karddal őrzi a1 paradicsom aj
taját, mellyből az ember e g y s z e r kiűzetett. 

7-ik nap. 
„Mások is 'iyy csinálják." Ne áruld el illy 

mentegetőzéssel megromlott szivedet, melly csak 
a' világ roszát ismeri, csak a1 mások gonosz tet
teit méltatja figyelemre, és soha sem illettetik 
meg a1 jóktól. 

Ne nyilvánitsd e1 mondással gyengeségedet, 
miszerént mindenben mások után szabod maga
dat; nem vagy egyéb mint rabszolgai majmolója 
azoknak, kik gyáván és dőrén botorkázva buk
tak el. 

Ne mutogasd illy megvetésre méltó beszéd
del, hogy te szükölködől keresztény ismeret nél
kül, 's a ; legfontosabb keresztényi kötelességet 
áthágod. Nézz Krisztusra hitünk elkezdőjére és 
végzőjére. 

Mit? ha egy megőrült koponyáját falba ve
ri ; ha egy esztelen saját tagjait marczangolja; 
egy könnyelmű az örvénybe rohan; utánozod és 
követed-e azonnal? 'S ha szintén istentelenek kö
zepette laknál is ; intsd őket mint Noé, 's épits 
magadnak egy bárkát! Imádkozz értök, mint Áb
rahám, 's a1 bátorságot nem nyújtó falakat elhagy
ván, menj ki kapuikon. Bocsáss meg nékik, mint 
Kristus, 's élj és halj érettök. Kriza. 



Baromorvoslás. 

I. Külső nyavalyákról. 

A. külső nyavalyák nagyobbára sebek, da
ganatok, 's csonttörések. Ugyanazon sebet egyszer 
egy, másszor más orvossággal lehet és kell gyó-
gyítni: ha például a1 marha nyakát valami meg
vágta, akkor rögtőn valami forrasztó szer szüksé
ges, mely a1 vérfolyást megállítsa, 's a' bórt össze
tartsa; de ha ekkor ez elmaradt és seb lett belőle, az 
illy forrasztó gyógyszer már nem használhat, ha
nem sebtisztító szer kell, 's ha tán a1 hideg csí
pése, vagy egyéb miatt vad hús esett belé, már egé
szen más szerek kellenek. 

Minden daganatnál legelső dolog, hogy azo
kat eloszlassuk, 's illyenkor a' vért izzadás utján 
tisztítsuk ki: de ha az eloszlató szerek nem hasz
nálnak, lágyító gyógyszereket kell a1 daganatra 
tenni, melyek eloszlatják vagy megkeletik. Ha 
ezen lágyító szerek alatt a' daganat evesedni, 
vagy genyedtségesedni kezdett, azaz, ha közepe 
lágy és fejér j akkor érlelő és kifakasztó sze
rek kellenek, mellyek többnyire a1 sebet is kitisz
títják. De ha ezen érlelő szerek nem tisztitnák 
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a' sebet, vannak csupán sebtísztitó szerek i s , 
mellyek által a1 seb bé is gyógyul. Ezek szerint 
fogjuk mi is a,' külső gyógyszereket előadni. 

Némely helyére a' testnek ezen orvosszere
ket borogatni, más helyt csak mosogatni, harma
dik helyt csak kenni kell, ezek szerint ugyanazon 
orvosságot is külömbőzőleg lehet és kell használni. 

I. a) Sebek, daganatok 's kelések gyógyitása. 
1.) Ha a1 seb új, 's vágás nem pedig zú

zás vagy rücsköltség, 's a1 hús nincs megszag
gatva, igen könnyű gyogyítni. Illyenkor legelső 
tennivaló, hogy a' vérfolyást megállítsuk vagy 
ha nem foly, a1 vértől megmossuk. Mindkettőnek 
módját 's gyógyszerét töstént leirjuk. 

A' vér megállítására sükeres, taplót, pókhá
lót, mészport, timsó- vagy gáliczport használni, 
akár külön, akár együtt. A1 porokat t. i. ráhint
jük a' vágásra, bekötjük és jól megszorítjuk azt, 
a' taplót 's pókhálót pedig belé nyomjuk a' vá
gásba 's bekötjük. Kisebb vágásoknál jó a1 sós 
kenyérbél is, tésztává lágyítva, ha vele bekötjük 
a' vágást, megállítja a1 vérfolyást. Hasonlag egy-
behuzza az ereket az erős pálinka, 's a1 borszesz, 
([spiritus} is. Végre ha telyességgel meg nem 
lehetne a1 vért állítani, tüzes vassal kell a' helyet 
egy kissé megégetni. A1 vér megállítása után a1 

vágás magától beforrad, 's csak azon esetben 
kell egyéb szert használni, ha gennyed, a1 mit 
majd előadunk. 

Ha a1 vér nem foly a' sebből, legelőbb is ki 
kell jól mosni, 'sha szőr, föld, vagy valami egyéb 
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mocsok volna benne, azt onan eltávoztatni. Ez 
után a' sebnek többféle szerek sükeresek, milye
nek: pálinka, húgy vagy sósvíz, mellyekkel mos
ni kell a1 sebet, vagy tépett rongyot kell bennök 
áztatni, azt a' sebre tenni és öntözni. Jó foga
natnak a' gyógyításra az eczet, zsálya, farkasal
ma ^aristolocliia clematitis), cserhéj, füstös szal
ma, 's koromlúg akár külön, akár együtt. 

2.} Ha a' seb zúzással, törődéssel, vagy 
hasszakadással vérfolyás nélkül van egybekötve: 
akkor az előbbi bánásmód rósz foganatu lenne. 
E1 helyett a1 szaggatott, \s rucskölt húst, melly a' 
többivel egybe nem forr, ki kel vetni &' testből, 
a1 mi genuyedés, vagy megkeletés által törté— 
Ilik. E ' végre előbb oszlató, vagy lohasztó, az
után lágyító, 's végre sebtisztító szerek kellenek. 
Hlyének: a/) o s z l a t o k , v a g y l o h a s z t o k ; 
nádmézes vagy sós, vagy salétromos bór vagy 
pálinka; sós, vagy nádmézes, vagy salétromos 
eczet, koromlúg, füstős szalmalúg, kámforos víz, 
vagy pálinka, vagy eczet, vagy bór, még pedig 
egy kupa Qi itze) borhoz, vagy eczethez 1, sőt 
2—3 lat kámfor, mellyet bennök felolvasztván, 
az üveget bedugva kell tartani. Ily oszlató, és 
sebszárító a' mészvíz is, mellyet ugy készíts, hogy 
egy font oltatlan mészre 2 l /2 kupa vizet öntvén, 
egy nap hagyd rajta, 's a1 felső bőrt félre tévén, 
a' vizet szűrd le, hogy a' fenekén leülepedett mész 
ne menjen belé. Lohasztó a1 szappanos pálinka, 
vagy bór, és eczet is. Oszlató a1 gáliczos víz, 
vagy bór is. Továbbá oszlatok: az üröm, szala-
mia, rosmarin, majoránna, rósalevél borzavirág ? 
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székfüvirág, i'sóp méhfű, fodor- 's más minták, 
eperfa,- bab,- czékla-levél, vad csombor, vagy 
kakukfű (serpillum). 

Oszlató kenőcs: terpentin, (vastag) méz, ém 
tojássárga együtt. 

6.) L á g y í t o k . Ökörfarkkóró'- (verbascum 
tapsus) székfiivirág, borzavirág, mályvalevél, és 
gyökér, köldlier (melilottus), kovász, bürökfii 
(de nem a z , a1 miből csőt csinálnak, hanem a1 

vízi büröké), fehér kenyér tejben. Ezek közül az 
első füveket, 's virágokat akár külön, akár egy
ütt főzd meg vízben, 's borongasd velők a1 rücs-
kőlődést, 's változtasd minden nap háromszor. A' 
tejes kenyérhez is főzhetsz belőlök. Ha borongat-
ni nem lehet a' helyet, csinálj belőlök ragacsot, 
(flastromot), azaz, viasszal és szappannal főzd 
addig, mig ragacs lesz belőlök, 's elegyíthetsz 
közéjökbe málélisztet is. (Jó lenne ugy-e bár, ha 
ismernétek ezen füveket?). 

Ha az oszlató szerek az ütődést, rücskőlő-
dést le nem lohasztották, 's a' lágyítók sem vol
tak képesek eloszlatni, akkor a.' lágyítók meg-
kelésbe, vagy gennyedésbe indítják, 's ha lassau 
évesednek, erősben ható, kelető, vagy 

c.J • É r l e l ő s z e r e k kellenek, millyenek: 
lenmag törve 's tejben megfőve, szappan apróra 
vagdalva, 's kevés vizben irrá rántva, (ezeket 
napjában 2—3szor kell cserélni); szappanos víz
ben, vagy szappanyos tejben főtt máleliszt lany
hán, (de ezt mihelyt hűl,cserélni kell); szappan
viasz, 's fejér, vagy piros hagyma együvé ránt-
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va; vagy, tejbe főtt viasz, hagyma , szappan, 
sáfrán, 's málé- vagy búzaliszt; vagy tejfeles 
sáffránytészta tavasz- vagy más búzaliszttel; 
vagy kövi lóhere (melilotíus} 's kerti bürök-f^co-
nium maculatum} leveleket főzz össze szappan
nal mig vastagok lesznek. 

Ha ezen érlelő szerek alatt a1 seb kifakad t, 
alattok meg is gyógyul; 's ha nem gyógyulna 
akkor csont, szeg, szálka, vagy valami egyéb 
lesz benne, vagy a' seb elvetemedett. Kihúzván 
az idegen részeket, ezen kenőcsök alatt meg
gyógyul a' seb. Ha meg nem gyógyulna vagy 
elvetemült seb volna: azaz, ha belőle véres, vi
zes, büdös nedv folyna, akkor kell 

d.) S e b t i s z t í t ó szer, millyenefe: nádméz, 
méz, myrha, aloe, balzsam, fényes korom, üröm, 
ruta, bürök, hagyma, diófalevél, külön vagy együtt, 
akár vizben, akár borban felfőzve 's lanyhára 
hűtve. Jó a' húgy is, a' szalamia is borban; a-
kármellyikkel mosogasd gyakran a' sebet, vagy 
a' mi még jobb, végy rongyot 's a' sebbe tevén, 
locsold azt. Lehet még ezeket is használnod: 4 
lat dohánylevélt, 4 lat sóval vizben felfőzvén, 
locsold vele a,' sebet. Midőn egyéb nem segít, 
végy a? patikából egy vagy két árpaszemnyi ne
héz sublimatumot, akár corrosivumot 's vízbe te
vén , mosogasd vele, vagy a1 corrosivumot fris 
vajba keverve, tedd csepűre 's azzal a1 sebre; 
vagy a' corrosivumot elegyítsd mészvizzel, 's az
zal mosogasd a' sebet. Ezek alatt meggyógyul. 

3.) Ütés nélküli d a g a na t okn ál is így 
kell tenni: előbb t. i. oszlató vagy lohasztó, az-
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után lágyító, azután érlelő, vagy evesítő, gennyesz-
tó* 's végre sebtisztító szerekkel kell élni. A' kü
lönbség ez: a.) rücskölődésekre nem jó semmi 
nemű zsiradék 5 a' daganatoknál igen jó lágyító 
szerek mindenféle zsírok, 's velők készült egér
fark vagy cziczkóróír £achillea millefolium), ökör
fai kfű •'s fejérmályva- £althea) írak, 's még más írak 
is, mellyeket úgy készíthetsz, hogy ezen iram fű-
veket, 's ha akarod, hozzájok az ürmöt, majorá-
nát, rosmarint sat. megtöröd, 's vajba, zsírba, hájba 
vagy fonnyasztott zsírba kevered. #.) a1 daganatok
ra jók még oszlatni a' kénesőkenőcs is (ungven-
tum mercuriale neapolitanum , cinereum}, a' sza-
lamiakenöcs (jingventum ammoniacale}, akár együtt 
akár külön, vagy a1 szalamiás pálinka, szalamiás 
szesz, £opodeldoc. c.J Ha a' daganat sem el nem 
oszolnék, sem meg nem evesednek, akkor éles 
izgató szer kell, millyenek: a1 babérolajjal elegyí
tett körösbogárpór; terpentinos szörsinór' belé hú
zása 5 vitriololaj, választóvíz j óltatlan mész, kris-
pányj kékkő. 

4.3 Ha a1 vágás vagy szúrás mély, 's egész 
az erekig hat: akkor kerülni kell minden zsira
dékot 's nem elegendők az 1 szám alatti gyógyító 
szerek is, hanem igen jók a' gyógyszertárból e-
zek: goulard-víz vagy óneczet, perui vagy tö
rök balzsam, myrhatinctura, aloetinctura; akár 
együtt, akár külön. Tiszta csepüt t. i. vagy té
pett rongyot, ezekbe mártva, a1 vágásra kell tenni, 
jól bekötni, a? goulard-vízzel vagy óneczettel ön
tözni, napjában kétszer kioldván, a1 tincturákkal 
a1 csepütt megkenni. Jó ide még a1 t e r p e n t i n -
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t inc tura i s , melly terpentinolajjal vegyült pá
linka. —• 

ő.} A1 mérges harapásokat, 's marásokat 
bízzátok értelmes orvosra. De ha az hirtelen nem 
érkeznék, vágjátok ki a1 sebet, nyomjátok ki jól 
a' vért, 's kössétek bé sóspiritussal. 

6.3 Az elvetemült, 's vadhusos sebeknél, 
daganatoknál 3 féle szereket kell egybevegyítni: 
t. i. ollyanokat, mellyek a1 vadhús terjedését gá
tolják, 's a,' daganatot lelohasztják, vagy meg
érlelik. Hlyen lenne a' szappanban 's viaszban főtt 
ruta, üröm-, rósmarin-, zsálya, málvafű £althea3, 
és ökörfarkvirág, hozzá égetett timsópo'rt, krispánt, 
pórmézet, 's myrha-, és aloetincturát, terpentint, 
sószeszt és 2—3 csepp vitriololajt vegyítve. Ezen 
szert az elvetemült daganatoknál is használhatni. 
Elég azonban ha van benne szappanvíz, rósma
rin, mályvafü, méz, terpentin 's timsó-, vagy kris-
pánpór. 

7.) Ha valamelly seb, vagy kifakadt daganat 
nem mély, -'s még is foly, ki kell szárítni. Illy 
s e b s z á r í t ó szerek: görög cerusa, vagy görög 
fejér, fejérír, mastix, ezüsthab (^silberglatt, mely-
lyeket a5 gyógyszertárban kaphatni}, óneczet ( a -
cetum lythargiri}, goulard vize myrhapór, tapló, 
pofetegpór, faliszt. 

8.3 Vadhús kirágására, jó még a' körösbo
gárpór, krispán, kékkő, oltatlanmész porrá törve; 
de ezek csak addig jók, mig a' vadhúst lerágják, 
azontúl nem gyógyítnak. Üdvösbek, vagy gyó-
gyitóbbak az I. a. i-nél előszámláltam szerek. 
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Olly jó pedig vadhús, és mély seb ellen semmi 
sincs mint a' balzsomok, nevezetesen az egyiptomi. 

9 ) Ha a' seb, vagy a1 daganat ollyan, hogy 
fen a' háton kezdődve berágta magát a' bőr alá, 
és az alatt terjed, a' nélkül, hogy a' bőrt kirág
ná, 's a' nedv kifolyna: illyenkor azt épen azon. 
irányban kell kivágni, a1 meddig a' seb leért. Ezt 
így teheted: dugj bé egy strimflikötö tót, vagy 
ollyanszerü drótot a,' sebbe mindaddig, mig me
nyen ; itt nyomd a' bőrfelé, 's megjegyezvén a' 
helyét, a1 bórt éles késsel ott vágd ki. Ezután 
egy darab rongyot, vagy hosszú kendert meg
kenvén a1 6-dik szám alatti alsóbb kenőcscsel, 
vagy a' negyedik szám alatti szerekkel, húzd ke
resztül a' két lyukon, \s a1 két végét kösd egy
be. Ezentúl csak a' gennyet nyomogasd ki, 's 
hideg, vagy lágymeleg vizzel kimosván , napjá-
jában az írből, vagy gouiard vizből egyszer bo
csáss egy keveset beléje. 

I. b.) A' lovak"1 külső nyavalyáiról. 
1.) S z á j f á j á s o k . Ha akár a ; zabla, akár 

eledel közti kóró, 's más egyéb akármi feltörte, 
vagy megsebzetté a"1 ló száját, legjobb ellene eczet, 
só és méz fölvegyítve, 's vessző végire tekex*t 
rongyai rákenve. 

Néha a' száj rothadni indul, &' mit észreve
hetni abból, hogy a' lónak nyál foly a1 szájából, 
nem eszik, szomorú, fejét földre süti, 's belől se
bes a' szája. Ezt igy gyógyítsd: egy pálcza vé
gére köss rongyot, 's ezt eczetes-sós mézbe márt
ván, naponkint 3—ő.ször mosd ki száját. Jó a' 
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sós málé vagy más liszt is, eczet-sós liszt, sa
létromos liszt vagy liszthabarás, valamint a' zsá
lya-, majorána-, méhfü-, füzhéj-víz vagy ezek
kel főtt bór is, a1 nádmézes, sós, salétromos bór 
is, akár egyenkint, akár együtt. \ 

Néha valami a' ló torkán akad, a,' mit néha 
lehet látni vagy tapogatni, de néha nem. Ez utol
sót abból lehet megismerni, hogy ekkor i s nyá
la foly, d e nyakát vagy fejét előre kinyújtja, 's 
szüntelen köhögni akar, nézése aggodalmas, sze
mei meredtek, llly esetben egy 2 singes vagy 
hosszabb füzvesszőnek végére szorosan rongyot 
kötvén, azt, valamint a' vesszőt is, egész hosz-
szában, megkenvén zsirral, nyújtsd ki jól előre a1 

ló nyakát, 's fölpeczkelvén száját, taszitsd le a' 
fenakadt torzsát vagy egyebet gyomrába. De 
ha le nem taszíthatod, hijj hamar baromorvost, ki 
fölmetszvén nyakát, értsen kivenni a1 torzsát. 

2.) S z e m fáj á s ok. Ha a1 ló szeme meg-
, dagadt, könnyez •'s a,' szempillák a' szemgolyót 

elfödték: szemgyuladás vagy szemlob van. Ily— 
lyenkor legjobb â  nyakon eret vágni vagy vá
gatni , 's azután a1 szemet hideg-vizes rongyai 
borogatni szüntelen, napjában pedig egyszer kám-
foros, fejér irral (Jungventum album camph.) a1 fel
ső szempillát szalmaszálnyi vastagon megkenni. 
Ezen ír érvágás nélkül is jó; de nem olly biz
tos sikerű; jvalamint jó még ezen gyógyszer
tári (patikai} szer is: rózsavíz 1 font, extra-
ctum stanni 1 lat; tinctus thebaic. 1 lat, kámfor 
féllat — egybevegyítve vele a' szemet gyakran 
mosogatni kell. 
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Ha igy elmulhatik a1 szemfájás 4—-6 nap 
alatt jó, de ha el nem múlnék e'rvágás után is? 

vagy ha nem vágathatnál eret vagy ha a"1 szem-
gyuladás elmulta után, hályog mutatkoznék: ek
kor vagy a.) húzz a' szem alatt a1 pofába terpen-
tin- körösbogár-poros szőrsino'rt, akár bőrtákat, 
vagy 6.) kend körösbogárírral, mellyet magad is 
elkészíthetsz, a1 körösbogárpórt zsírba jól bele
kevervén. Ezen írrali kenést mindaddig folytasd, 
mig a1 pofáján nagy seb lesz, 's a"1 szem vér-
rnességét vagy hályogát magához vonja. 

3.} Kehedaganat. Ez néha a' fül tövé
nél, néha az álkapczák közt mutatkozik, 's min
den lovas gazda jól ismervén, nem szükség leír
ni. Ez ugyan a.1 belső nyavalyák kitakarodása, 's 
kell beló'lről is jö izzasztókkal, főként antimoniummal 
gyógyitni, de ha nem veszélyes, elég külső gyógy
szer is. Hlyének: a.) a1 csikókat istálóba rekeszt
vén, 's annak minden ablakait, lyukait 's nyila
sait gondosan bedugván, egy szenes lábasba hányj 
reves fűzet, kénkövet (Mdöskövet) és darázsfészket, 
"s füstöld meg őket, vagy ha csak egy kettő van, 
pokróczot teritvén fejére, istáló nélkül is megte
heted. b.~) E' mellé még szükség a1 daganatot 
megérlelned \s kifakasztanod. Ha nem veszélyes, 
azaz nem fullasztó a1 daganat, elég csupa lúdzsírral 
is megkenni, vagy vegyithetsz közébe málvalevelet, 
's ökörfark-virágot apróra törve, sőt ha sietni 
akarsz, szappant, hagymát, mézet 's lisztet 
i s ; vagy ha van nyúlhájod, még sükeresb 5 ke
negesd ezzel, mig meglágyul, 's valahol lehull ró
la a1 szór. Itt aztán vágd fel, de azontúl is ke-
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negesd sokáig, míg jól kitisztul a' seb. cJ~j Ha 
pedig látnád, hogy a' daganat 2—3 napi kenés
re nem lágyul, 's a' ló, vagy csikó italát orrán 
visszaejti, e's â  daganat a1 nyeldekíő fele' siet; 
akkor húzz szügyébe szörsinórt, vagy kigyófüvet 
(zöld hunyorgyökeret, radix hellebori virid. s. 
nigri}, 's belé lehet a' daganatba is húzni, vagy 
azt körösbogár-írral (ezt úgy készíted, hogy zsír
ral, vagy fagyuval feldörgölöd a1 körösbogárpórt.) 
(ungv. cantharid/) kenni. De mihelyt kifakadt, a' 
fenebbi kenőcshöz kell folyamodni. 

Néha megesik, hogy a' gennyedés alatt a' 
nyálmirígyeket a' gennyedtség felrágja, 's t i s z 
ta v í z ( n y á l } foly a1 sebből, lllyenkor végy 
a' gyógyszertárból myrha- aloé-tincturát, minde
nikből egy látat, 's hozzá két lat óneczetet, vagy 
goúlárdvizet, 's ezeket fölkevervén, márts belé
jük tiszta csepüt, vagy tépett rongyott, 's azt 
nyomd bé olly mélyen, mint a' seb van, napjá
ban 2-szer ismételvén, míg a,' seb begyógyul. 

4 . ) j \ ye r e g tö r é s . Ha csekély, hideg víz
zel legfenebb szappanos pálinkával, vagy huggyali 
gyakori mosás elég. Ha seb nincs, hanem törődés, 
úgy is fenébb volt szó róla, 's czukros, vagy 
tömjénes bór, vagy koromlúg elég. Ha a? seb ter
hesebb lenne: mint fenébb a.'sebek le vannak ír
va, a.' szerint bánva, könnyű meggyógyítni. Két 
nevezetesebb pont van, a,' mire ügyelni kell; egyik 
az, hogy néha a' seb kívülről begyógyult, 's be
lől viz, vagy geny van, a' mit észre vehetni , ha 
a1 sebet nyomogatjuk; másik az, hogy néha a,' 
nyereg, Jdsak vastag bórt csinál, mint a' járom a' 
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marha nyakán, melly alatt romlott vér van. Az 
első esetben ollyan helyen, hol minden geny ki
folyhat, föl kell metszeni a1 daganatot, }s minden 
romlott nedvet kinyomni, ezentúl pedig megégetett 
bőrnek, vagy táknak (bocskorbó'r) porával, akár holt 
szénporral is behinteni. Ha így nem gyógyulna, ki 
kell jól mosni sósvizzel, vagy a' fenébb irtam seb
tisztítókkal a,' sebet minden nap, 's reá cse-
püt tenni, mellyet következő irba mártottunk: 
krispánypór, mastixgummipór, töménypór, mál-
vaír — (\ingv. althaae}, (Jez fagyuból és zsírból ké
szül, úgy, hogy egybe olvasztják tűz fölött, 's az 
alatt málvagyökérnek sűrűre főtt levét öntik hoz
zá, éskurkumával megsárgítják} jegenyeolaj CunSv-
populi), babérolaj, terpentinolaj, mindenikből 1 
lat egybe keverve, vagy az t . és 6 alatt eléadtam 
kenőcsbe. A1 bőrvastagadásnál elég azt gyakran 
kenegetni zsírral, 's ha felvált a' széle, ollóval 
levagdalni. 

Ha a1 hám a' szügyet, vagy az ormot ront
ja föl, elébb hideg víz, vagy sós víz, sós bór, 
sós eczet, eczetes sós korpa, szappanos pálinka 
sós koromlug igen jó szolgálatot tesznek > akár 
seb legyen, akár daganat. Ha pedig hamarább 
akarunk segítni, a,' gyógyszertárból e1 szer igen 
jól fog: extract. saturni; spir. camphor. aa unc. 
Ezt egybe vegyítve, kenegesd vele a1 sebet. 

5.) A' c s u k l ó m e g r á n d u l á s a. Ezt meg
ismerhetni ebből: a1 ló csak körme1 hegyére lé
pik 's a1 csuklója előre van hajlítva, 's ezen gör
bülés akkor is látható, ha lábával a,' földre kéne 
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egyenesen lépnie; felső részét lábának szaba
don mozgatja; n é h a láthato'lag meg van dagad
va a hajlás, 's m i n d e n k o r forróbb, mint ép lá
bán. Ez ellen kezdetben igen jó a' bámtörés el
leni mindenféle szer, mellyet a' fennebbi czikkben 
leírtam, nem értve ide az ottani gyógyszertári szert. 
Ezen esetben, melly csak inrándulás, nem pedig 
csontmarjulás, őrizkedni kell a' csont visszanyo-
másának próbálásától, őrizkedni továbbá attól is, 
hogy illyenkor alatt a1 húsos részét kivágjuk, 
mert ez a' fájdalmát növelné 's gyógyíthatatla
nabbá tenne. 

Ha ezen romlás ó vagy régi, vagy a1 fenebbi 
gyógyszerek nem h a t n a k e l é g j ó l : a k k o r 
n a p o n k i n t k é t s z e r k ö v e t k e z ő irral kell 
bedörzsölni: in-ír (jingv. nervinum) - kőolaj, íer-
pentinolaj, mindenikből négy lat, egybekeverve. 

6. S z e g b e l é p é s é s n y i l a z á s . Ha a' 
ló szegbe, vagy más hegyes valamibe lépett, 
vagy ha patkózás után sántít: illyenkor az első 
esetben a' szeget ki kell húzni 's azon szeg, 
mellyen fekete nedv van, megmutatja a1 nyilazás 
helyét. Ha azon hegyes valami, a1 mibe aJ ló lé
pett, kiesett, 's e' miatt nem kaphatjuk meg kön
nyen a' seb vagy nyilazás helyét, elébb jól meg
kell mosni talpát, azután fogóval tapogatni; a' 
hol sajnálni fogja lábát a' ló, ott van a' szege-
zés, vagy nyilazás. Ezen helyet addig kell ki
vágni, mig csak genyedség, vagy seb van, 's 
a' genyet ki kell bocsátni, és azontúl vagy ter-
pentinolajot töltve és csepüt téve rá , kiégetni, 
vagy óltatlan meszei, vagy merkurius praecipi-
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tatus ruber- hinteni rá, naponkint egyszer; vagy 
végre csepüt tenni rá, 's arra mészvizet, ónecze-
tet öntve, kalapdarabot tenni alól, 's megpatkolván 
a1 kalap alá napjában óneczetet önteni. Ha a' 
szegszurás nem terhes, miután kivágtak, elégréá 
pálinkába mártott csepüt tenni, ''s tehénganéval 
bétapasztván, a' lábát rongyai bekötni. De el nem 
kell feledni, hogy, ha ezen ko'rt sokáig hagyjuk 
gyo'gyitatlan, a' geny a' bocskor alatt elterjed, 
-'s annak kötelékeit elrágja: tehát mikor kivágjuk 
a' sebet, egész az elevenig kell vágni. Ha iliyen-
kor a" patkót úgy kilaposítjuk, hogy az egész tal
pat elborítja, ki felé légyen egy kise domború, 
's belől hojpadt, hogy a"1 talpat ne nyomja. 

7-3 Rűh, £ varasság.) Ezt ugy hiszem, min
den lovas gazda ismeri, ha nem ismerné, igye
kezzék szemmel látásból megismerni. Mihelyt ez 
a' lovon mutatkozik, azt töstéut el kell választa
ni a1 <öbbi lovaktól, ne hogy azokat is eltöltse. 
Ezután jól kell őtet tartani, t. i. mindennap a1 jó 
széna mellé, árpát vagy zabot, vagy ezeknek 
darájokat kell adni: mert a1 gyógyulás főeszkö-
ze a' jó táplálék; érvágás itt éppen káros lenne. 
Ezután adni kell belölről következő izzasztó szert 
a1 zab-, vagy árpa-dara közé vegyítve, porrá 
tört sárga kénkő (Jbüdöskő) 8 lat; piskólcz, 
vagy antimonium 8 lat; borkő 4 lat; gentiana 
gyökérpór 6 lat, vagy e' helyett 3 lat örmény
gyökérpór, 's 12 lat fehér ürömfü, apróra vág* 
va; fenyőbors, (íenyőmag) porrá törve 6 Jat. Ezen 
porból naponkint 2—4 latot kell beadni. Midőn' 
ez elfogyott, kívülről is meg kell kenni, de a' 

2 0 * 
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belső gyógyszert is ismételni. Külső kenőcsök 
ezek lehetnek: a.~) finom porrá tört kénkő, és 
tisztított salétrom, mindenikből négy lat, annyi 
íenolajba keverve, hogy kenőcs legyen belőle. Ez 
zel a1 rühös helyeket bé kell mázolni j ecsettel 
(kézzel megrühösödhetz), 's két nap úgy hagy
ni. Ha akarod, bekenheted az egész lovat, de 
akkor több kenőcsöt is készits. Két nap múlva 
lemosod a1 kenőcsöt, de nem vízzel, hanem kö
vetkező lúggal: 2—4kupa tyukganéjt, annyi ha
mut, 1 YJ font dohánt , 1 lat kékkövet (ezt el is 
hagyhatod) felforralsz és főzöl 1 óráig egy ve
der sds vizben, vagy káposzta lévben 's hozza, 
— ha tetszik, — teszel még 2—4 kupaf ganéjlevet. 
Ezzel jő megmosni egész testét is : de ekkor 
abrakos tarisnyát sem árt fejébe húzni. Ha 
még ezentúl is mutatkozik rííh, az §olajos kenő
csöt 's lúgmosást, folytatni kell, de csak a1 pat
tanásos helyeken. b.J más kenőcsöt is lehet hasz
nálni : terpentinolajt és ugyan annyi hájzsirt keverj 
egybe, 's kend meg vele az egész testet egyszer, a1 

rühös helyeket pedig mindennap egyszer, mig a? 
rűhkiütések megszűnnek: de 4—5-dik nap mosd le 
egyszer a' fenebbi lúggal. c.J Akár kend bé, de 
csak a1 rűhös helyeket kénesőkenöcscsel fjungv. 
neapolit. vagy ungv. cinereum), akár ezt elegyítsd 
a' b.J alatti kenöcscsel, 's kend vele csak a' rű
hös helyeket, de három nap múlva mosd le a1 

fenebbi lúggal. 

Ezen felül szerfölött szükséges az istáldt, 's 
hámszereket megtisztítni; a' jászlukat, rácsokat 
(saroglyákat) újból gyalulni, vagy hamuval, akár 
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kó'porral megsurólni, 's ezután bemeszelni, a1 

falakat pedig kétszer is megmeszelni. így kell 
bánni a' szekérruddal is. A' hámokat két napig 
vizben tartván meg kell mosni, 's megszárítván, 
zsirral újból megkenni. A1 pokroczokat ki kell 
szapulni. 

A"' másféle v a k a r ó d z á s ellen gyakran 
kell mosni a1 lovat tiszta, vagy szappanos hideg 
vizzel, 's még jobb, ha módja és ideje van, gyak
ran füröszteni. 

8,) N y ü v e k . Ez néha abból származik, 
hogy a' legyek egyébkinl támadt sebbe tojnak; 
néha abból, hogy az eloszlott kehe a' test egyéb 
részein üt ki kilisekben, 's ez könnyen átmegy 
szopornyiczává. Ezen utolsónak jele az, hogy 
néha egy-két pörsenés (^pattanás} ut ki csak, de 
naponkint tovább terjed, 's ha kifakad, híg geny 
foly belőle, néha nagy darab helyen ütnek ki 
a' kilisek, de nem fakadnak ki. Ez 1839-ben 
nagy mértékben mutatkozott. 

Az elsőt, midőn egyébkint eredt sebekbe 
tojnak a' legyek, könnyű gyógyitni: bekell t: i. 
kenni dobottal, 's újítni mindennap; a1 mit min
den sebnél egyéb gyógyszerek mellet, tenni kéné 
mindennap: vagy a' seb gyógyszerét hintsd be 
szénpórral; vagy gyantát, viasszat, 's fagygyut, 
tüz fölött meg olvasztván, takard vele a1 sebet. 

A ' keheoszolványt nagyobb gonddal kell ven
ni. Legelőbb is el kell választani az illy lovat a' 
többiektől, ne hogy elragadjon rajok is. Itt jól 
kell táplálni, t. i. a' széna mellé zabot is adni, 
mellybe naponkint háromszor, mindenkor két-két la-
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tot tenni kell az előbbi pórból, de megnyirkosítva, 
ne hogy a' ló elfújja, u. m. ammoniás gummi 8 
latj piskolczmáj mintegy 4 lat; aranyszínű pis-
kolcz (sulphur aurát, antimonii) 2 drachma, 
vagy nehezék; tarnics-gyökérpór (pulv. rad. gen-
tianae luteae) 4 lat; vízi kapor (jhellandrium) 
4 ; mellyeket együtt jól meg kell törni apróra. 
Kívülről tüzes vaskalánnal, vagy más keske
nyebb vassal kell a' kelést megsütögetni, 's ha 
ezen száraz var lehull, a' sebet naponkint egy
szer dohottal (kiégettel) bekenni. Ha sok ideig 
tart a1 kilis, és leves gennyet bocsát, mészpórt 
kell ráhinteni mindaddig, mig jóféle, azaz vastag, 
és sárgás fejér geny foly belőle, 's ekkor a1 do
bóihoz folyamodni. A ' belső pórt, csak 8 napi 
szünet után kell ismételni; 's lehet 3—4-szer is 
megújítni. 

Ha ülyenkor valamellyik orlyuk folyni kezd, 
jele, hogy a' nyavalya szopornyiczába ment át: 
's &' lovat el kell temetni. 

1. c) A' szarvas marhák külső nyavalyáiról. 
1.3 F o g m o z g á s v a g y l ó g á s . Néha a' 

marha nem akar enni, 's ha egy^b okát nem ta
láljuk, meg kell néznünk fogait; 's ha a' hátul
sók mozognak, az elsők pedig erősen lógnak 
(mert szilárdul soha sem állanakj, akkor követ
kező gyógyszert kell adni: 2 lat timsóra forró 
vizet kell önteni, 's ha a' timsó felbomlott, 2 lat 
mézet hozzá adni, 's napjában kétszer a1 foghúst 
mindkét felől bemázolni vele, mig a1 hús megke-
niényül. Akár: pálinkában olvassz fel egy drach-
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ina vagy nehezék kámfort, 's annyi gáüczot j 's 
mosd vele a' foghúst. De ez úgy elvásolja a' fo
gakat mint a' vadsavanyu alma. Akár: fe'nyes 
korom-, so'- e's torrnentillaporok, mellyékkel dör-
'söld a1 foghúst. Ha mind ezektől nem gyógyul
na, belfon óság az oka, 's következő gyógyszert 
kell belőlró'l beadni: árpavízbe 1 lat salétromot, 's 
káposztalevet kell tölteni és egyszerre mesze-
lyenkint (fertály3 addig adni, mig a1 marha meg
gyógyul. 

2. N y e l v s e b . Minden nyelveni sebek el
len legjobb azon eczetes méz, mellyet I, 6 alatt 
leirtani. Van egy nyelvseb, melly inkább a' szar
vas marhánál szokott eléjőni, ha árpaszalmával 
él. Enn^k kalásza vagy szálkája t. i. lerakodik 
a1 nyelv hátuljád ránczokra, 's illyenkor az állat 
nem ehetik. Ez esetben legelébb is végy ki azon 
pőtyögős helyről minden eledelt, }s azután sós-
eczetes mézzel mosogasd gyakran a' száját. 

3. S z e m f á j á s . Ezt épen úgy gyógyítsd, 
mint a' lónál. Megesik azonban, hogy néha búza-, 
vagy árpakalász, vagy szálka esik a' szembe. 
Illyenkor a' szémhéjjakat jól kétfelé feszítvén, a' 
szálkát fölfelé nyomva, ki kell venni, 's azután 
gyógyítni: úgy, mint a' lónál. Ezen esetben, 's 
akkor is, ha külső ütésből eredt a' szemfájás, nem 
kell érvágás, 's elég csak a1 hideg viz, vagy 
nádmézes bór is a' szemet mosni. Azonban a1 fe
jér ír és a' rózsavizes mosdó nem ártanak. 

4. T o r o k f á j á s , (torokgyík3. Ezen nya
valya eléjő a1 lovaknál is. Nem annyira külső, 
mint belső nyavalya, de mivel a1 daganat kivűl 
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vanj ide tesszük. J e l e i : az á l l a t nem e s z i k , 
n e h e z e n l é l e k z e l , 's n é h a h ö r ö g i s ; nyel-
deklője körül daganat észre vehető, mellyet ha nyo
munk, erősen fáj; 's ha inni akar az állat, orrán 
visszafoly. O k a : rendszerint esős, nedves idő
beni hűlés, hamar halált okoz. G y ó g y s z e r e : 
legelébb is érvágás, vagy ha éhez nem értesz, 
a1 fülét hasítsd bé jól, 's vágj sebet farkán is, 
és mindkettőt vesszővel veregetvén, bocsáss bő-
vön vért ki a1 marhából, vagy tővel szúrasd meg 
hozzá értő által nyelvét, 's dörgöltesd meg sóval; 
a1 fiiléni sebre pedig hints körösbogárport, melly 
ott sebet okozván, a,' fájdalmat vonja oda. Az ál
latot szalmával vagy járompálczával dörgöld meg 
jól, 's adj neki minden négy órában egy evő ka-
lánnal ezen szerből: 8 lat salétrom vagy 16 lat 
lőpor, 12 lat csuda-, vagy glaubersó, félfont 
mézbe keverve. Ebből a1 nyelve tövére kell kever
ni egyegy kanálnyit, 's száját fölfelé tartani. 
Kívülről kend meg, de gyöngéden, következő ír-
ral a' daganatot: a' porrá tört kámfort töltsd len
olajba 's keverd, mig a' kámfor elolvad. Ha ne
hezül a' lélekzés, 3-ad napra ismét vágj eretj 
*s a' fenebbi külső kenőcshöz tégy még félannyi 
szalamiaszeszt is 's ezzel napjába 3—4szer dör
göld a,' daganatot. 

5. K ö r ö m m é r e g , k ö r ö m f á j á s . Ennek 
többféle oka lehet: néha sokáig állván ganéjlévben a' 
marha az eszi föl a1 szaruboritékotj néha egy 
éles kavics ben reked &' hasadékban, 's az fajit— 
ja meg 5 néha nagy szárazságban igen megszá
rad a1 szarucsizma, 's ez nyomja a' húst, 's ily-
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énkor járovány; n é h a ^ k á tartó nyirkos idő után 
a1 rósz nedvet a' természet a1 végtagok felé (mi
lyenek BI,' lábok} hajtja, 's ott azt lerakván, megkel. 

Az első esetben tiszta, száraz állhely, fris^ 
hideg víz, vagy sós vizzeli, vagy füstős szalma 
•'s koromluggali gyakor mosás, és a1 seb, korom
mali béhintése elég sükerrel szolgálnak. Kürtöm
ben &' hideg vizzeli mosás után, cserhéj-, far
kasalma- 's korom-luggali mosás, ha tiszta hely
re teszed, meggyógyítják. 

A ' második esetben a? kő' kivetése, 's hideg 
és sós vizzeli mosás teljesleg elég. — 

A1 harmadik esetben igen jó övőszer az ál
latot mindennap 2—3 szór patakba állítni, 's est-
ve és reggel a1 szarucsizmát zsírral kenegetni; 
belőlről pedig a1 hasadékba, so't hinteni; 's ha 
még gondosabb akarsz lenni, moshatod a' fe-
nebbi lúggal is. Ha pedig már a1 seb, vagy gen-
nyedés megkezdődött: legelébb is sarkantyúiból 
eressz bóvön vért, 's az iram lúgokkal és hideg 
vizzel gyakran mosogatván, fektesd tiszta hely
re, ''s ne hajhászd, hagyd heverni, 's minden mo
sás után kend meg a' csuklót terpentinnel. — Ha 
valahol a' szaru alatt vennél észre gennyedést, 
vagy akár et' talp, akár a' felső boríték kilyu
kadna , ott vágj nagyobb lyukat, mosd ki jól 
sós vizzel, 's mossad cser- és farkasalma
lúggal, 's hintsdbe mindig mészporral. A1 vizben 
fürösztés és zsírral kenés ekkor is jól fog. Kris-
pánynak 's kékkőnek a' sebre hintését, mindig 
inkább rontónak, mint gyógyítónak találtam. E1 

/ 
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helyett jobb dneczetet venni , 's azt tölteni a1 

sebbe. .— 
A1 negyedik esetben épen úgy kell bánni, 

ittint SLJ harmadikban, csakhogy a' lábot térden-
alól gyakrabban kell kenni terpentinnel. 

Ha valahol a' szarubocskor fölválik a' geny-
től, mindig le kell az elevenig vágni a1 patkoló 
kovács faragó késével, vagy más éles bicsakkal. 

így bánj a' juhokkal is. — 
6. F e l h a s í t á s . Néha egyik marha felha

sítja a,' másiknak bőrét, vagy kihasítja bélét, vagy 
néha, mint kora heréiéskor (gönne,- gölye-, eme-
lieréléskor) kivágod a1 vékonyát. Ez ugyan egye
büvé tartoznék: de egy úttal itt jól éleadhatjuk. 
A ' felhasításkor olvasd meg a,' sebekről Írtakat. 
A ' felhasításnál tedd ezeket: vedd le lábáról a' 
marhát úgy, a' mint bika vagy lóheréléskor szo
kás. Ez így esik meg: egy hoszu kötél közepét 
a' marha nyakába vetik, 's végeit első és hátul
só lábai közt hátra húzzák. Ekkor a' hátulsó lá
boknak csuklójára (siklójára) vetvén a,' kötelet 
előre húzzák ezen lábait, mig lerogyik, mikor is 

; a'.csuklónál a1 köteleket rá facsarjak. Az álla
tot első lábáról is ledőntvén, lábait jól egybe kö
tözik, hogy »e rúghasson, 's fejét is lenyomják, 
hogy ne mozgathassa; tedd vissza akkor a' ki
folyt beleket, tégy egykis hájat oda, mely &' se
bet lágyan tartsa (de el is hagyhatod), ezután 
jó erős czérnával, vastag, de hegyes tűvel várd 
össze a' nyilast ugy, hogy ne csak a1 bőr, hanem 
egyszerre a' hus is oda legyen férczelve. Lehet 
ugyan egymásután is várni, de jobb minden öl-
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tésnél a' czérna két végét egybekötni és elvágni. 
Ezután naponkint hideg vizzel, igen gyakran kell 
mosogatni, ezáltal a' gyuladásnak, 's egyéb 
orvos-szerre szorulásnak elejét venni. Lehet ez
en vízbe nádinézet is tenni, sőt a' víz után gou-r 
lárdvizzel is megmosni. De ezen egész gyógyí
tás alatt csak málé,- zab-, vagy árpadarát kell 
ennie adni a' marhának: mert a? széna, fü, vagy 
szalma felfúná, 's a' sebet szétnyomná. 

7. T ő l g y d a g a n a t . Néha bornyuzáskor , 
's néha egyébkor is megdagad a' tehén tölgye,'s 
apró csomolykók támadnak benne. Ezeket napjában 
2-szer következő oszlató szerrel kell dörgölni: 
vajban feldörgölt rosmarinfü, ökörfark és szék-
füvirág közé tégy szalamiaport, 's kámfort; 
vagy, ha ettől nem oszlik, a1 málvairhoz (Jungv. 
altheaej tégy ugyan annyi kénesőírat. De a' 
tejet napjában háromszor fejd ki a1 földre; külöm-
ben vagy eloszlik, vagy az is megkövesülvén, 
a' tölgy meg fog kelni. Midőn a' daganat kezdő-* 
dik, 's még nem tüzes erősen, jók az I a 2 a, és 
] a 2 b alatt eléadott oszWitó vagy lágyító szerek. 
Azok közt nevezetesen ezek: főzd meg a1 buza-r 
korpát pépnek, tégy hozzá vajat, 's kenegesd a' tői-
gyet gyakran; vagy: ecetben főzz egerfa levelet, 
ürmöt, rutát, isopof, rosmarint együtt, vagy csak 
egyiket is, s"1 ezzel mosogasd gyakran. Vagy: 
néhány tojásnak fejéréhez dörsölj sáfránt 's fa
olajt, 's ezzel kend, vagy füstöld a1 tölgyet 
fenyőmaggal,'s redves fűzzel. De ezek csak kez
detben jók. Ha erősen megdagadt a1 tölgy: akkor 
a' szalamiás vagy babérolajos kenőcshez kell 
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fogni, ha í. í. hideg, kövesűlt a' daganat. Ha pe
dig tüzes forró', akkor e' szerhez: négy tojás 
fejér, i nehezék sáfrány, % lat szalamiaj 2 lat 
őneczet, 1 lat lenolaj, 1 lat szappan jól egybe 
keverve. — 

Néha nem az egész tölgy, hanem csak egy
ik csecs dagad meg. Illyenkor csak ezzel kell így 
bánni. — 

8.) A1 c s e c s h a s a d á s a ellen óvó 
s z e r , minden fejés, és szopás után kendővel jól 
megdörgőlni a1 csecseketj g y ó g y í t ó s z e r pe
dig 5 ha már meg van a1 repedezés, borba csöp-
pentett fagygyu, még jobb a' pálinkába cseppen
tett bárány-fagygyu,,'s még jobb akármiféle hugy-
ba csöppentett fagygyu, legjobb tejfeles ezüsthab 
[silberglötf), vagy fejérír, vagy oneczet. — Ha 
nem csak hasadás, de csipó's nedv is lenne, mái
vá kenőcs vagy tojásfejérből, lenolajból, szala-
miából és óneczetből készült dörgölő kell, mig 
meggyógyul. Fejni, bármint fáj is, mindenik eset
ben kell, ne hogy a' téj elapadjon. — 

9.) V é r e s t e j e l é s . Oka: vagy igen kö
vér, 's posgás a1 marha, vagy megszakadt az 
erős húzás miatt a' tölgy valamelyik ere, 's a' 
vér a1 téj közé foly. 

A' kövér posgásság esetében eret kell a.' 
tehenén vágni; a' mit tenni a1 másik esetben 
sem ártván, mindkét esetben lehet eret vágni egy 
itzényit, vagy félkupányit tálba bocsátva, hadd 
láthasd mennyi. — 

Az érszakadás ellen nincs gyógyszer 's nem 
is kell egyéb, mint a1 csecset nem húzni, hanem 
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a' tejet máskint nyomni ki, de csak a1 főidre, 's 
többi csecseit az edénybe fejni. A"1 megszakadt 
csecs fejesét el is hagyhatod; csak hogy miután 
meggyógyult, a1 bornyunak csak ezen csecsnek 
szopását kell megengedni. 

A' járomtörés, mint a.' hámtörés; a' maiha-
rüh, mint a' lórüh, gyógyitatnak. 

Más alkalommal a' ló és szarvasmarha bel
ső nyavalyáiról szólandunk. 

Házi gyógyszertár, 
vagy azon gyógyszerek jegyzéke^ mellyeket jó a' 

háznál tartani minden marhás gazdának. 
Ezeknek egy részét megkapod a1 mezőn is, ha 

megtanított a1 pap, vagy mester a1 füvekre. 

1. Tapló. 
2. Pókháló. 
3. Timsó. 
4. Mész óltatlan,vagy oltott. 
5. Só. 
6. Czukor. 
7. Salétrom. 
8. Bór. 
9. Eczet. 

10. Pálinka. 
11. Fényes korom. 
12. Füstös szalma. 
13. Kámfor. 
14. Szappan. 
15. Gálicz. 
16. Fejér üröm (artemisia 

absynthium.) 

11. Szalamia. 
18. Rósmarin (amica.) 
19. Majorána. Zsálya. 
20. Rózsalevél. 
21. Székfüvírág (chamo-

milla.) 
22. I'sóp. Ezerjófű, (dicta-

mnus.) 
23. Méhfíí. 
24. Fodorminta. Egérfülfü, 

(myosotis.) *' 
25. Egerfalevél. 
26. Bablevél. 
27. Czéklalevél. Timpógyö-

kér (radix tornientillae.) 
28. Vad csombor, (kakukfü, 

thymus serpiilum.) 



318 HÁZI GYÓGYSZERTAR. 

W. Vastag 's vékony ter-
pentin. 

30. Ökörfarkkoró-virág, 
(verbascum tapsus.) 

•31. Borza virág és ranunculus 
sceleratus. nálunk is te
remnek. 

32. Málvagyökér (radix al-
theae.) Ezt is jó lenne, 
ha magad ásnád, nem 
pénzen vennéd: denem 
ismered, pedig hehj! be 
jó lenne.) 

33. Kölóher (melilottus.) 
34. Vizi bürök (cicuta.) 
3b. Tökmag, tökmagolaj. 

Lenmag, lenmagolaj. 
36. Szappan, és fagygyu. 
37. Viasz 's méz. 
38. Hagyma- és tormagyök. 
39. Sáfrány. 
40. Tejfel. 
41. Myrha és tömény. 
42. Ruta. Ezt termeszthetsz. 
43. Dohánylevél. 
44. Kész mészviz. 
45. Kevés sublimált kéneső. 
46. Kevés corrosivus kéneső 
47. Egérfarkfű, (cziczkorófü 

achillea millefolium). 
48. Oneczet bővön tartva 

a' gyógyszertárból. 
49. Kéneső, vajjal feltörve, 

jó kenőcs. 
50.) Szalamiapór vajjal, háj-

zsirral. 
51. Szalamiaszesz bedugott 

üvegben, vajjal elegyítve. 

ól 

53 

, Myrha-, aloetincturák, * 
és balzsoinok drágák, 'a 
csak mikor kellenek, 
akkor vitess a' gyógy
szertárból. 
Sószesz, (sóspiritus) 
Görögfejér, gyógyszer

tárból. 
Tutiapór, (el ismaradhat) 

, Pöfeteg. 
Faliszt és szúpór. 
Körösbogárpór. 

, Krispán. 
. Kékkő. 
. Farkasalmalevél (aristo-
lochia clematitis). Ezt is 
jó lenne ismerni. 
Fűz- és cserhéj. 
Kénkő, büdöskő. 
Zászpagyökér (radix 

veratri albi). Kigyófü-, 
vagy zöld hunyorgyök 
(radix hellebori viridis; 
páponya.) 
Sóskagyök és fű; őr-

ménygyök (rad. inulae.) 
Ezt tán ismered. 
Angyalgyökér (rad. an-

gelicae.)Ezt is kaphatsz. 
Gyékénynádgyök ezt is 

kaphatsz. 
Fenyőmag, fenyőbors. 
Mustárlevél. 
Varádicskoró (tanace-
tum.) 
Vízi kapor (phellandri-
um aquaticum.) 

Szabó György. 
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Első nap. 
P a r a d i c s o m . 

a n i t ó. Az ember, kiről e'n nektek annyit 
beszéltem, nagy e's hatalmas, csak tanuljon. H a 
talmában van nekie: a' kökény helyett piros cse
resznyét, a' galagonya helyett édes epret, a1 vad 
alma és körték helyett nemes- és fűszer, seket szed
ni a1 fákról, •'s a' hasztalan cserjés és tüskés 
bokros vadonokat hasznos és igéző gyümölcsös 
erdőkké átváltoztatni. > 

* ) Itt veszi kezeink közül az olvasó közönség rövid 
mutatványát egy kis munkának, melly a' Mentor 
számára egyik munkatársunk által a' gyümölcsfate-
nyésztésröl akkor küldetett be, mikor már az el
ső hasontartalmu czikk készen állott kezeink közt 
a' sajtó alá. Nem tehetjük, hogy olvasóinkkal an
nyival inkább ne közöljük, mivel lelkes írója e' 
modorú 's irányú czikkeinek folytatását a' Men
tor Síik 's több évi folyamai számára már átigérni 
szíveskedett. Jogosítva biszszük magunkat lelkes 
barátsággal szeretett íróját, szivünk' teljességéből 
üdvözleni e' nálunk eddigelé olly parlag pályán, 
hol egy C a m p e , B e a u m o n t Mária, F1 e u-
r y , B o u i l l y stb. annyi szerencsével fáradoz
tak nemzeti jólét' alapvetése, 's a' közértelmes-
ség' fejlesztése körűi. 

Szerkesztőség, 
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Gyula . Ha ez igaz: én a1 kökény farul is 
piros cseresznyét szedek, csak nagy legyek egyszer. 

M i k l ó s . Én édes epret a1 galagonyáról. 
K á r o l y . Én császárkörtét's s ó v á r i t min

den körte- és almafáról. 
T a n í t ó . Tehetitek gyermekeim, csak akar

játok. 
Mind . Már abban hiba nem leszen. 
T a n í t ó . Elhiszem, hogy ti a' kökényfáról 

cseresznyét, a,' galagonyáról epret édes örömest 
szednétek5 de tudjátok meg, hogy a1 tövis bokrok 
cseresznyét és epret soha sem fognak teremni, 
ha a1 hatalmas emberi kéz nem illeti azokat 5 és 
ebben fekszik már a' nagy titok, mellyet kevesen 
tudnak, és még kevesebben teljesítnek. 

Mind . Mondja meg, kérjük, tanító úr, ne
künk azt a' nagy titkot, nem mondjuk mi senkinek. 

T a n í t ó . Sőt épen, a1 legelső föltétel, mi 
alatt megmondom: ha mindenkinek hirdetitek; a' 
második: ha munkába veszitek: mert csak így 
valósulhat az, a1 mit fölebb mondék: hogy az em
ber, a' hasztalan cserjés és tüskés bokros vado
nokat hasznos és igéző gyümölcsös erdőkké vál
toztathatja, és csak így tehetlek titeket bizonyo
sokká affelől: hogy majd 1 5 , vagy legfölebb 20 
év múlva — â  midőn ti a munkás férfikor erő
teljes szakát élitek — telkeiteken és mezőiteken 
köröskörnyűl mindenütt szelíd gyümölcsfák vivi-
tandnak, és ama kopár oldal amott, mellynek púja 
elvénült mohos bokrain most kecskék rágódnak, 
cseresznye és megytől pirosló, túl amaz irtás az 
az erdő alatt, hol a' fáradt kaszás izzadva ke-
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rülgeti a1 csoportos bokrokat, ért szilváktól ké-
^kellő szint öltend magára; szántóföldeiteken pe
dig gyönyörűen váltogatják egymást a1 sűrű bú
zakeresztek, a1 termés alatt meggörbedt fiatal al
ma- és körtefa-sorokkal, és ti — a' midőn tavasz 
virultával ezek virágillatja elözönli a' levegőt, 
és a1 midőn családaitok kedves társaságában ví
gan szaggatjátok a'megért gyümölcsöket — öröm
től dagadó kebellel igy kiáltatok föl: „és ez mind 
a'mi munkánk"! Legyetek munkások és szorgal-
matosok gyermekeim! mint mi; és szépítsétek to
vább a1 szép természetet, a' jó isten1 szép világát V 
Istenem! mennyi boldogságtól fosztja meg magát 
az ember, a' midőn messze keresi azt magán kí
vül, \s másoktól függeszti föl, holott benne honol 
és maga eszközölheti! Ekkor széles e1 két ma
gyarhonban nem leend párja falvátoknak, és ne
vezni fogjátok ezt: Boldog- vagy Paradics.©mfal-
vának; vagy ha a' titkot mások is megtanulják, 
és több Paradicsomfalva támad a' magyar földön: 
paradicsom leend valahára a1 két magyar haza. 
mire isten szánta, hogy méltó joggal mondathasr 

sék már róla : „Magyarországon kűl nincs élet," 
a1 mit a' régi magyarok így szoktak vala mon
dogatni : „Extra Hungáriám non est vita." 

Alugyatok csöndesen, kedvesim, és álmod
jatok e' szép képpel! 's ha szerelmesek lesztek 
bele, holnap megmondom a1 nagy titkot. 

Mentor. 21 
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Második nap. 

H l y e n p o l g á r o k k e l l e n e k â  m a g y a r 
p a r a d i c s omb a! 

T a n í t ó . Nó's, gyermekek! szeretnétek úgy-e 
ollyan faluban, sőt még inkább ollyan országban 
élni, hol úton, útfélen, faluban és mezon pünkösd
től kezdve szent Márton-napig: virító szelíd gyü
mölcsfák megért ízes gyümölcseikkel kínálgatná
nak titeket; és a' hol, minthogy mindenkinek bő
ségesen elege lenne, senki sem nyúlna a1 másé
hoz; annyival kevésbé vágná ki az annyi gond-
tlal és szeretettel ápolt drága oltoványt a"1 szem
telen szilaj pórficzkó?! 

G y u l a . Hiszen az a1 tegnapi paradicsom! 
ki ne szeretné azt ? Csak mondja meg tanító úr, 
kérjük, a1 nagy titkot! Majd eligazítjuk mi a' többit. 

T a n í t ó . A1 mit Ígértem, teljesítni fogom, 
mihelyt biztosítva vagyok a1 föltételek iránt, mely-
lyek alatt Ígértem. — Jut-e eszetökbe? 

M i k l ó s . Az első: h i r d e s s ü k m i n d e n 
k i n e k . 

G á s p á r . Oh, ez könnyű dolog! Én részem
ről meg fogom mondani mindenkinek: apámnak, 
anyámnak, nagy apámnak, 's az egész falunak. 

Mind. Mi i s ! 
T a n í t ó . Elhiszem, hogy az első föltételt 

hiven teljesítni fogjátok, mert természetetök nyílt— 
szivüség és fecsegés; sőt általában az ember haj
landóbb a' titok' kifecsegésére, mint megőrzésére. 
Halljatok egy mondát erről, és arról, hogy a' ti
tok előbb hátrább kinyilvánul. 
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Volt egy király hajdan Phrygiában — a1 vi
lág' keleti részében .Ázsiában — Midás nevű. Ezt 
egy alkalommal (V régiek1 hitregéjökben istennek 
nevezett) Apolló és Pán birájoknakválaszták mu
zsikai versenyzésüknél. Midás Pán' nádsípjának 
ítélte az elsőséget Apolló lantja fölött, mintha 
valaki ma az oláh bőrdudát szebbnek állítaná a' 
zongoránál. Apolló ezen ítéletéért egy pár sza
már-füllel ajándékozd meg. Igyekezett ugyan Mi
dás azokat fövege alá rejtegetni, de újságszomjas 
borbélya észrevette, a' kit halállal fenyegetett meg, 
ha a1 titkot elárulná. A ' haláltői félt a' borbély, 
de a' titok is kínozta és fúrta — mint mondani 
szokták — az oldalát. Egy gödröt ás tehát a'föld
be, és szíve köunyebbítésére odabésugá: „Midás 
királynak szamár-fülei vannak," és bétemeté. Sás 
termett nem sokára azután &.' gödörben, a' melly 
ha a' szél ingatta, mindig ezt susogá „Midás ki
rálynak szamár-fülei vannak." 

G y u l a . Már ez gyönyörű szép mese, mert 
úgy-e tanító úr nem volt ez igaz?! — reggeltel 
estig éhen és szomjan elhallgatnám az Hlyeket 
minden nap. Fiuk! kérjük meg tanító urat: mond
jon még egyet. 

Mind. Mi a' titkot akarjuk elébb hallani. 
T a n i tó . Helyesen gyermekeim! De előbb 

mi vala a1 második föltétel? A ' mint látom ezt a' 
legfontosbikat elfeledtétek. Újra megmondom: 
figyelmezzetek! „ha munkába veszitek, &' mit tő
lem a' titok fölfedezése által tanulni fogtok." Igé-
ritek-e, fogadjátok-e ezt? 

Mind . ígérjük és fogadjuk. 
2 1 * 
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T a n í t ó . Fogadástok gondatlan, mint sok 
embereké, a' kik (jnint ti most} ígérnek és fo
gadnak a1 nélkül, hogy megfontolnák: mit? és 
teljesíthetik-e ? És innen van aztán, bogy nálunk 
az adott szóra—mint jégre .házat— építeni nem 
lehet; innen van, bogy szomszédod a' két hétig 
kölcsön kért pénzedet két év múlva adja meg; in
nen van, hogy ha valaki egy hasznos vállalat' 
létre hozására , egesülésre szólítja föl polgártár
sait, társnak ígérkezik elég, sőt alá is irnak so
kan ; de a' midőn a? fizetés- napja eljön, alig a-
kad egy kettő, a' ki adott és írott szavát bevált
sa. Ezért mondják a1 magyar buzgóságról, hogy 
szalmatűz; ezért nincs elég hitelünk idegenek előtt, 
sőt egymás közt is. Fontoljátok meg tehát újra, meg 
újra a' mit igéitek és fogadtok, most és éltetők' 
minden napjaiban! A' becsületes ember főbélyege, 
hogy mindig szavának áll, ha ellenségének adta 
volna is , sőt ha éltével kellene is azt megválta
ni, mint Itegulus, a1 forró honszeretet"' ma is kö
vetendő példánya. 

G y u l a . Ismét egy szép mese; — már ezt 
nagyon szeretem. 

T a n í t ó . Kz nem mese, fiacskám! hanem 
valóságosan megtörtént dolog, csak kárhogyolly 
ritka. Halljátok meg! —• A' híres romaiak hada
koztak a' kárlhagóbeliekkel, a' kik Afrikában lak
tak. Bégulus — egyik római hadvezér — a1 midőn 
épen Karthágó1 falai alatt támadná meg az ellen
séget, azok1 foglya lesz. Kárthágó szorongattatott 
állapotában békére szólítja föl Rómát követei ál
tal, a' kikkel elküldötte Régulust i s , olly föltét 
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alatt, hogy ha Róma a1 békepontokat el nem fo
gadja, visszatérend. Regulás béke helyett—nője1, 
gyermekei' és barátai' siránkozásai ellenére is — 
a' had tovább folytatását javallta, és azt olly tűz
zel és buzgósággal, hogy a' tanáes és nép — bár 
áldozatokkal is kész volt a' jeles hazafi' és had
vezér' szabadságát megvásárolni — annak tovább 
folytatását elvégezné. Regulus előtt szent levén 
az ellenségnek adott szó is: visszatért hozzájok, 
a' kik méltányolni nem tudván magas jellemét, 
kegyetlenül megölték, a' mint némelly történet
írók állítják. Annyi bizonyos, hogy Regulus in
kább szerette a' becsületet és hazáját, sem mint 
életét. 

Újra kérdem tehát: Ígéritek és fogadjátok-e, 
hogy teljesítni fogjátok azt, a' mit én nektek mon
dani fogok? 

G á s p á r . A' mig meg nem halljuk: mi az? 
nem ígérhetjük, úgy-e tanító úr? 

T a n í t ó . Helyesen, kis okoskodó! sokat kell 
előbb megtanulnotok, a' mig a' nagy titkot telje
síthetitek. De hát a1 mai nap mit tanultatok ? 

G y u l a . Azt, hogy Midás királynak szamár
fülei vannak." 

M i k i ó s. És hogy Regulus az ellenségnek 
adott szavát is megtartotta. 

T a n í t ó . A ' Midás király' meséjéből kettő 
a' tanúság: az első: ,a' t i t k o t a1 s ü l t t y ú k 
i s ki vak a r j a 4 a' mint a1 magyar közpéldabe
széd mondja. Igyekezzetek tehát úgy élni, hogy 
titkolózásra ne legyen szükségtök. A ' második: 
,ne ítéljetek ollyan dologról a' mihez nem értetek/ 
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A' Regulus1 történetéből láthatjátok, hogy a' 
derék embernek emlékezete minden időkön keresz
tül tiszteletben tartatik,szeressétek hát hazátokat úgy 
mint Regulus, és adott szavatokat tartsátok meg 
úgy, miként ő, mer t i l l y e n p o l g á r o k k e l 
l e n e k a1 m a g y a r p a r a d i c s o m b a ! 

Harmadik nap. 
J&' s z e r i n t t e h á t mi fát ü l t e t n i m é g 

nem t u d u n k . 
T a n í t ó , Sokat kell tudnotok arra, hogy a' 

magyar földet paradicsommá változtathassátok, — 
de azért hatalmatokban van, csak akarjátok. En 
megtanítlak réá. —Erre nézve legelőbb is azt kér
dem: fát ültetni tudtok-e? 

G á s p á r . Mellyikünk ne tudna azt? Láthat
ta mindenik az apjától, vagy más valakitől. En 
részemről segítettem is tavaly az apámnak, a'mi
kor egy sereg vad alma- és körtefát ültetett a' 
szőlőhegyre. Gödröt ástunk, bele állítottuk a' fá
kat, földet hánytunk rajok, jól meg tapodtuk, 's 
ezzel vége volt az ültetésnek. 

T a n í t ó. Olly formán szokták biz' azt az 
emberek közönségesen tenni, de csak úgy is fo-
ganszik meg, és úgy tenyészik ültetvényük. Hát 
a,' tiétek Gáspár mit csinál? 

G á s p á r . Fele talán kizöldült, de a' forró 
nyár miatt annak is nagy része elszáradt; a'niely-
lyek meg maradtak, sem nőttek mit sem; pedig 
apám még trágyát is tett a' gödörbe, és egy ágát 
sem sértette meg, még sem nőnek úgy, mint az 
erdőben. 
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G y u l a . Tudod miért? mert vad fák, 's azok 
csa k az erdőben szerelik, mint a1 nyúl. Az enyim 
hiábari adtam ennie akár mennyit, még is elszö
kött, mert az erdőben—a1 mint apám mondja — 
inkább szereti. 

T a n í t ó . Nem találtad az okát, a' hasonla
tosság nem jó: mert az állat nem növény. Meg
mondom én, csak figyelmezzetek. 

E l ő s z ő r. Egy ágacskáját sem vágtátok le 
tehát, a' mint mondád, úgy-e? 

G á s p á r . De ki is ne sajnálta volna a1 gyö
nyörű szép ágakat levagdalni? 

T a n í t ó . Senki, a,' ki egy fiatal fát, 's még 
inkább, ha egy öszszeviszszanőlt vad csemetét el 
akar ültetni. Tanuljátok meg: legfölebb négy ágát 
és főleg azokat, mellyek a1 leendő élőfa-' főágai
nak alkalmasok, kell meghagyni, és azokat is 
csak négy szemre, a1 többit pedig mind tőből le 
kell vagdalni. 

G y u l a . Csúfok1 csúfja lesz akkor a' leg
szebb oltovány is. 

T a n í t ó . Ne gondoljatok azzal5 tartsátok 
meg, a' mit mondottam, és így az első és leg
nagyobb hibát kikerültétek; ültetéstök bizonyosra 
megfoganszik, vígan nő, •'s a' szép súdar fák he
lyett nem fogtok bokrokat növelni. 

M á s o d s z o r . Hát a' gyökereit az ültetés 
előtt meg nyestétek-e ? 

G á s p á r . Na bizony! Hiszen a' kiásáskor 
a1 nélkül is eléggé elrontsolódtak és elszakadoz
tak azok. Ha a,' megmaradóit keveset is elvag
daljuk, úgy egy sem marad. 
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T a n í t ó . Itt a,'második hiba: mert a1 meg-
rontsolt és sértett részek a1 földben csak hamar 
rothadásnak indulván, az egésséges részek is el
senyvedtek. — Azt jól láttátok, mint mondod, hogy 
az elültetendő csemetének kevesebb gyökerei ma
radtak, mint voltak, és &' felső ágait mégis mind 
meghagytátok, nem gondolván meg: hogy keve
sebb gyökér annyi ágat nem táplálhat már. 

H a r m a d s z o r még egy kérdés: millyen 
széles és mély volt a1 gödör, mellybe &' fát ül
tettétek ? 

G á s p á r . Ollyan , hogy a' gyökerek bele
fértek. 

T a n í t ó . Tehát mint egy két arasznyi mély 
és széles, nemde? 

G á s p á r . Biz' azt , hogy hány arasz? nem 
tudom. A1 millyenek voltak a,' gyökerek , ollya-
nok vollak a'* gödrök is. Aztán nem tölthet az 
ember annyi időt egy gödörrel; és mentől több 
földet hány ki belőle, annál többet kell visszatenni. 

T a n í t ó . Látom már most, miért nem nő ül
tetvénytök. Csak akkor az egyszer fordítottatok 
volna több gondot réá, ép és teljes növésben len
ne most. Hisz' ha murkot, hagymát vagy káposz
tát ültettek kelteitekbe , azon egy nyárra is i l
lendően el szoktátok készíteni a1 földet: annyival 
szükségesebb az, ha egy fát akartok ültetni, a' 
melly száz, sőt több éveken keresztül is ugyan
azon helyen marad és édes gyümölcseivel fizet 
nektek, gyermekeiteknek, söt unokáitoknak is. — 
Nem olly könnyű szerrel megyén a' faültetés, mint 
sokan gondolják és teszik , hogy t. i. kitépjék a' 
földből a1 csemetét, és újra más helyre szúrják. 

G á s p á r . E1 szerint tehát mi fát ültetni még 
nem tudunk. 

M i n d . De megtanulunk. 

Hiry Ferencz. 



Vásárlaistroin - a vásáros helye
ket jellemző ánuczikkek' szem

pontjából. 

A.z erdélyi vásárokat, a1 bennök megfor
duló nevezetesebb áruczikkek szempontjából, je l 
lemezni—-megmagyarázni,- például, hogy a1 s ze -
beni vagy sz. péteri egy vagy másik vásár mi
ről nevezetes, a1 miért az kül- és belföldiektől, 
mások fölött, kerestetik — igen igen bajos egy 
munka. •— Kivihetetlen is lesz va la , ha honunk 
minden vidékeiből fővárosunkba jelenlévő tisztelt 
honfiakkal személyesen találkozni nem leszünk 
szerencsések, kiknek köszönjük mi 's köszönhetik 
tisztelt olvasóinkis, hogy az erdélyi vásároknak illye-
tén leirását olvashatják. Sok fogyatkozásai lehet
nek még ezen laistromnak, de ha hazánkfiai a1 

vásároknak minél körülményesebb jellemzetét czél-
szerünek fogják közlekedési 's kereskedési tekin
tetben ismerni, azon biztos hiedelem táplál, hogy 
a,' hibák kiigazítását, a' kifeledett adatok után
pótlását tisztelt hazánkfiaitól adandó alkalom, vagy 
bérmentes levelezés utján meg fogjuk nyerni. •— 

Az erdélyi vásárokban kivétel nélküli áru-
czikkek a' szarvas marha, ló, belkészitmények, 
apró szatócs-örmény vagy tót-áruk- a1 helybeli 
szükségekhez képest kisebb nagyobb mennyi
ségben. — Csak is azon vásárokat említjük hát 
betűrendben, mellyek egy vagy más szempont
ból a' többeknél nevezetesebbek. 
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A b r u d b á n y a (al. Fehérmegyébe}.Erdélv 
begyesebb 's terméketlen részében feküvén, élel
mi 's ruházati szerekben nagy szükséget lát. 
Épen azért árruczikkei, gabona , ruházati kelmék 
többnyire. Országos vásárain inkább a' havaso
kon kihizott apróféle szarvas marhát keresik, 
mellyet innen nagy mennyiségben hajtanak ki ma
gyar országra. 

A l s ó Z s ú k o n (Kolo'smegye) maj. 20-án 
népes vásár gyűl össze-,'s többryire jnhot vesz
nek 's adnak el. 

A l s ó S z ó m b a t f a l v á n (Fogai asvidék) ő 
szerint áld. csütörtökön híres juhvásár tartatik. 
Főleg oláh országból feles juhot hajtanak oda. 

A l v i n c z , (al. Feli.) vásárai közt a1 kata-
Jin-napi érdemli a' megemlítést. Sok jó dohány , 
viza, vizaikra, csiga árultatik el, 's vitetik szél-
lyel az egész országba. 

B a 1 á s f a 1 v a' (al. Fehérmegye.) vásárain 
jó keleté van a'veres karmasin és szattyán bőr
nek mellyeket itt nagy mennyiségbe készítenek. 

B á n f fy- H u n y ad (Kol. megye) hat or
szágos vásárain sok szarvas marha adatik el. 
M áté-napi vásárait magyar országi tótok nagy 
számmal látogatják, kik innen feles számú juhát 
vásárolnak be. 

B e r e c z k (Háromszék) szarvasmarha vá
sárairól nevezetes. 

B e s z t e r c z e . Tímárok, kádárok, kovácsok 
nagy számmal lakván e' város?, vásárain kész bór, 
bordó 's vasas lószekér nagy mennyiségben 's 
jutányos áron találtatik. — Országos sokadal
main nevezetes szarvas marbavásár tartatik. Leg
nevezetesebb a? Bertalan-napi vásár, mellyre egész 
méneseket hajtanak ki Moldóvából; Segesvár
ról ottan készült kalapokat visznek,^ főleg ken
dert, lenét, gyapjút, viasszat, mézet minden vá
sárain bövőn lehet találni. Itt vehetni a' szép, 
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de töredékeny borgai pipákat is olcsó áron és nagy 
mennyiségben. — 

JB o n y h a £Küküllőmegye3 őszi kendervá
sáráról ismeretes. 

B r á d £Zarándmegye3 öt jő mazhavásárt 
tart évenkint. 

B ra s só ' . Legnagyobb kereskedővárosa le
vén Erdélynek piaczain örökös nyiisgés, mozgás, 
fel- és lerakodását láthatod a1 honi és külföldi 
kereskedőknek. Héli vásárain a' helybeli készít
ménynek u: m. pamut- és szörszövetek, mestes-
inivek nagy mennyiségben áruitatnak. Háromszék
nek és a' Bárczának gabonáspiacza. Két orszá
gos vásárain u: m. a' virágvasár-napin 's nov. 
1-sőjén sok lovat hoznak oláh országból, mely-
tyeknek egy részét Bánátiak, más részét vidé
kiek vásárolják össze, kik azlán földmivelést űz
nek velők. Háromszékről ezerenként hozzák ezen 
vásárokra a' durva faedényt, mellyek egyről egy
ig el is kelnek. Jó keleté van a,' helybeli pokrócz-
nak is, melly itt oláhok által nagy mennyiségben 
szövetik. Oláh országból hozott ökör-, juh-, kecs
kebőr felesen találtalik. 

C s i k - S z e r e d a vásárai közt nevezetes a' 
margi t-napi arról, hogy a1 szomszéd havasokon 
nyaraló burszányok sok juhát és berbécset haj
tanak be akkor, ŝ nem csak erdélyi, hanem ma
gyarhoni kereskedők is nagy számmal jelennek 
meg ezen vásárra. A' mihály-napi vásáron a1 

magyar országi csikószedők erősen keresik a? 
székely, kicsiny, zömök, de véres és tüzes csi
kókat. 

C s i k Sz . M á r t o n mártonnapi vásárát 
mogyoró-vásárnak hivják a' székelyek, minthogy 
ekkor nagy mennyiségben árultatik a' mogyoró, 
kendert is ezen vásárba szoktak venni a1 széke
lyek. — Átalába a1 csíki vásárokban nevezetes 
szerepet játszanak a' helyben készült fesíett vá*-
szonnemük 's pokróczok. 
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D é é s (belső Szolnokmegye.) héti és or
szágos vásárain inkább szarvas marhát keresnek, 
melly ide feles számmal hozatik. 

D é v á r ó l (Hunyadmegye.) feles szarvas 
marhát hajtanak ki a 'Bánátba , de a? mellyek épen 
nem mérkőzhetnek a' mezőségiekkel sem termet
re, sem szépségre nézve. Őszi vásárkor sok do
hány — tavasszal aradi muntliszt árultatik. Hal, 
csiga is találtatik , melly utóbbit Szálláspatakon 
sok ezerekre m§nő mennyiségbe növelik és hizlalják. 

D i c s ő S z. M á r t o n n a k (Küküllőmegye) 
maj. tsójén keresett juhvására van. 

E r z s é b e t h v á r o s ' vásárairól nincsenek 
adataink. 

E t e d . (^Udvarhelyszék.) gyertyaszentelő-
napkor az egész székbe leghiresebb szarvas mar
havásárt (art. Az itteni marhakelet, kulcsa az e-
gész évi marhakeletnek Udvarhelyszékben. 

F o g a r a s . Pünkösti vásárkor sok és igen 
szép kordoványt lehet itt találni. Legnevezete
sebb a,' fekete báránybőr ezen vásár áruczikkei 
közt, mellyből 5 0 — 6 0 ezer darab is elkel. K e 
lendőségét onnan magyarázzák, hogy Erdélyben 
Fogaras 1 földén terein a' legcsinosabb fodor bá
ránybőr. A1 septemberi kisasszonyt vásárkor do
hány és hagyma árultatik nagyobb mennyiségben, 
mellyet innen Szebenbe visznek. Fogarasba nagy 
mennyiségbe árulják a1 hirés \s Erdélyben legjobb 
sárkányi lenét is. 

G e r e n d (Tordamegye.) nyári vásárára a1 

vidékből sok majorságot visznek, hol azt a,' vá
rosiak olcsón szedik bej csibe- pipevásárnak is 
hívják. 

G ö r c s ö n (k. Szolnokmegye.) szarvas mar
ha, főleg disznó kerestetik 's találtatik vásárain. 

G y a l a k u t á n (Marosszék.) leghíresebb 
szarvas marhavásárok találtatnak egész Maros
székben. Az itteni marhaár, kulcsa a' vidéki mar-
hak életnek. 
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G y e r g y ó S z. M i k 1 ó s. iJLucza-napi so 
kadalma arról nevezetes, hogy a1 vidéki nemes
ség cselédei számára a' szükséges ruhaneműket 
ekkor szerzi bé. — A ' sz. Antal-napi vásárnak 
főáruczikke s{ gyapjú, mellyet a1 vidéki oláh fa
lukból nagy mennyiségben hoznak ide. Héti vásá
rain Maros-, és Udvarheiyszék teméntelen gyü-
mülcsöt árul el, 's szép mennyiségű pénzt viszen 
ki érette. 

H a r a s z k e r é k. (JMarosszék.) A1 helybeli 
lakósok gyékényszövéssel foglalkozván, vásárain 
sok gyékény taláttatik. Sok elkel az itt szőtt gyé -
kénybó'Lfőkép Marosvásárhelyen 's szász-Régenbe. 

H á t s z e g . (Hunyadmegye.) Febr. 14-kén 
tartatni szokott vásárára Oláhországból sok kö
vér disznót hajtanak bé. 

K á r o l y f eh é r v á r országos vásárain sok 
ló, és szarvas marhát szoktak a1 bánátiak össze
szedni. Sz. Mihály-napkor 1 0 0 szekerén felül va
ló hagymát hoznak a1 Szász-Régenen felül lakó 
szászok, melly innen hajókon és tutajokon M a 
gyarországra szállíttatik.— Ugyan ekkor dohány, 
szüreteléshez tartozó "s egyéb faedények, több
nyire udvarhelyi székelyek által hozottak, nagy 
mennyiségben találtatnak. A ' Lázár-napi vásár 
fris vizáról és sós halról nevezetes. 

K é z d i v á s á r h e l y {Háromszék.} országos 
vásáraira, sok szarvas marhát visznek. A ' T o r 
ján készülő igen csinos, tarka vászonnemük/s ugyan 
csak torjai vékony fonal nagy mennyiségben á-
rultatnak. Héti vásárain akármennyi ro's elkel, 
mivel a' lakosok, egyről egyig pálinkafőzők, riagy 
mennyiségű szeszt gyártanak, 's vele Szebenig 
és Kolozsvárig békereskednek. Nevezetes ár ru-
czikk Kézdivásárhelyt a' deget vagy dohot, mely-
lyet Erdélybe csak ezen környék terem. A' de -
getforrások Kezdi Sz. Lélek körül találtatnak. 

K o l o z s m o n o s t o r . (Kolozsmegye.} má
jusi juhvásárjáról nevezetes. 
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K o l o z s v á r . Eddig öt, a1 jelen évvel kezd
ve pedig 6 országos vásárai tartatnak évenkint, 
leghíresebb az augustusi lóvásár, mellybeu külö
nösön, a1 honban növelt, nemes, régi spanyol, }s 
az újabb időben tenyészteni kezdett angol fájta 
lovakért külföldiek is sok szép pénzt hagynak az 
országba. A ' több vásárokon tartatni szokott lo-
és szarvas marhakereskedés, nem annyira híre
sek. Tavaszi és nyári vásárok alkalmával, na-» 
gyobbára pesti kereskedők feles számú kész ru
hát, 's főre valókat árulnak boltjaikban. Darab 
idő óta a1 kolozsvári vásárok alkalmával czél-
szerü szóró, választó és szemelő rostákat lehet 
találni. A ' jelen évtől kezdve nemesített gyapjú
vására is nyiland Kolozsvárnak jul. 2ik hetébe, 
mellynek lehető legnagyobb gyarapodását szivünk
ből óhajtjuk. & 

K ő h a l o m . Húsvéti vásárkor nagy számú 
szarvas marhát és juhot hajtanak piaczára, a' 

* Ö Felségének 1841-ben július l-jén 2776 udvari 
szám alatt költ, a' felséges k. kormány által 1841 
július 19-ről 7635 szám alatt megirt kegyelmes 
királyi engedelméből, az eddigelé évenkint tar
tatni szokott lő r i n c z n ap i kolozsvári országos 
vásár' tartása ideje megváltoztatván, ezen kolozs
vári országos vásár következőleg tartatik: Július 
20-ától 26-áig termék-vásár, mellyben, a' többi 
közt, nevezetesen a' következő termékek vásá
roltathatnak : birka-gyapju — czigarra-gyapju, 
úsztatott és kézzel mosott — paraszt juh-gyapju, 
nyirás ulán folyó vizzel mosva, és mosatlan — bá
rány-bőr csáváivá és csáválatlan, — juh-, berbécs-, 
és kecské-bőr csáválatlan — marha-bőr, bornyu-
bőr, ló-bőr, mindenféle vad bőr, készitetlen — nyúl
bőr— hamuzsir készítve — gubacs — sárga viasz 
— szarvak — lágyféle, úgynevezett bőrtapló—té
pett és tépetlen tollú — loszőr — szalonna — do
hány 's a' t. Július 27-étől 29-éig az eddig au-
gustus 7-én tartott országos lóvásár. Július 30án 
31 én baromvásár. Augustus lső és következő nap
jain a1 rendes országos vásár. 
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szomszéd mirkvásári hizlalt ökröket nagyobbá-
ra kolozsvári mészárosok veszik meg. A^ helybe 
készülő nyirfanyergeket, nagy mennyiségbe hord
ják saét az országba^ Jakab-napkor egész mé
nes moldovai lovakat hajtanak Kőhalomba, mely-
lyeknek nagy részét magyar országi kereskedők 
veszik meg. 

K o v á s z n a (Háromszék} hetivásáraiba 
nyáron át fris havasi, télbe tömlő-túrót kaphatni; 
maj 1-sején kendermag-vására van. 

M a k f a l v a . (Marosszék) Itt tartatik leghí
resebb lóvásár a1 székely földön, az innen kivitt 
lovakat magyar országon, nyomtatásra használ
ják. Szarvasmarha vására sem megvetendő. 

M a r o s v á s á r h e l y . Négy országos vá
sára tartatik. Sz. Márton napi dohány-vására 
leghíresebb az egész országban; az ekkor itten 
találtató dohánybálok számát meghatározni nem 
lehet, de nem hibázunk ha azt körül belől 100,000, 
teszük. Ezen vásár áruczikkjei közt még szarvas 
marha, gesztenye, mustár emlitést érdemelnek. — 
Sára-napkor nevezetesebb árruczikkek-,: pok-
rocz-, gyapott, czondraposztó, vászon. Úr-nap
kor tinó és apró marha, virág-napkor inkább az 
igavonó szokott elkelni. 

M e g y é s . Vásárai között különösön a' 
margit-napi megemlítendő. Áruczikkjei közt neve
zetesek a1 Moldovából hajtott ménes lovak, gyap
jú, sajt, sarló, kénkő, szalmakalapok, székely fa
edények. Általában ez a1 vásár Erdélynek egyik 
legnépesebb vására. Sz. Mihály-napkor, neveze
tes vászon- és kendervására van. 

M o t s (Kolo'smegye) szarvas marha vá
sárairól ellniük hely a1 mezőségen. 

N a g y D i s z n ó d (Szebenszék) két vásá
rain a' helybe lakó szín-takácsok feles gyap
jút vesznek be. Gyümölcseiért, melyek ezen vásárok 
körül (mind kettő nyárba esik) érnek, nagyon 
dicsérik. 
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N a g y E n y e d . Gál-napi vására alkalmával 
a' kereskedők nagyon szedik a' fiatal tulkot. Töm-
lőturó, hordó, mustárliszt, gesztenye sűrűn kelnek. 
Áldozd csütörtöki vására inkább a' juhról neve
zetes, mellynek ekkor jó keleté van. 

N a g y H a l m á g y . (Zarándmegye.) keresett 
szarvas marhavásárai vannak. 

N a g y L u p s a (Tordamegye.) híres júhvá-
sára van maj. 5-ik 's következő napjain. Ritka 
helyen lehet az országba szebb, épebb, 's teste
sebb juhokat találni, mint Lupsán ezen vásár a l 
kalmával. 

N a g y S z e b e n . A ' helybeli készitménye-
ken kívül, mellyek minden időben találhatók, a? 
szebeni vásárok alatt sok szarvas marha, juh, 's 
oláhországi disznó kél el. A' termesztmények kö
zül len, dohány, kender 's feles köles árultatik 
piaczain. Január elején eső vásárába teméntelen 
zsiradék, szalonna, 's hízott sertés van, mellyek-
kel főkép oláhok 's kolozsváriak jövedelrnes" ke
reskedést üzuek. Az olvasztott zsírt épen azért 
legjutal masabb árron Szebenbe kaphatni. Őszi vá
sárkor igen ízletes, igen csinos kisebb nagyobb 
tartalmú vesszőből font kosarakat lehet látni, mely-
lyek sebesen szoktak kelni. Szeben vidékén honi 
gyapjúból nagy mennyiségű czondraposztót sző
nek, mellyet különösön a' Szilágyba, 's még a' 
hazán., kívül is elhordanak. Híres a1 szebeni flanell. 

O S á n c z . Oláh helység a' havasba Brassó 
és Hétfalu közt. Háromszék és a' Bárcza vidé
kén itt esik a1 leghíresebb júh- és kecskevásár, 's 
mind két czikkből maj. 25-kétől június 10- ig sok 
ezer darabot piainak. 

R a d n ó t i i n a k fJKüküllómegye.) híres és ke 
resett szarvas marhavására van tavaszszal. 

R e t t e g , (belső Szolnoki.) A ' rettegi vá
sárok közt híres a' margit-napi az oda hajtatni 
szokott moldovai ménes lovakról. A1 vidékiek saj -
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tot, gyapjút ekkor vesznek. Szarvas marhát, \s honi 
lovakat is feles számmal láthatni Rettegen. 

S e g e s v á r vásárait saját készítményei bi-
resítik. Vásáraiba feles szarvas marha, Marosvá
sárhely és Fogaras környékein termesztett do
hány 's őszszel feles mennyiségű hagyma kél el. 
Saját készitménnyei közt nevezetes a1 fejér, kék, 
és zöld szinre festett flanell, mellyet néha Dél
iesnek, sőt a1 szász földön sajátszerű alsó és 
felső ruhának, nagy mennyiségben használnak fel. 
A ' pamutszövést Segesvárt űzik legnagyobb ki
terjedésben hazánkban. Evenkint \'<i—15 ezer 
darabot szőnek takácsai, egv darabban 25 singet 
számítva; egyegy darab ára 8—12 rf. váltóba. 
A1 segesvári kötélgyártásról egész Erdély rég^ el
ismerte, hogy az honunkban legtökéletesebb. Épen 
azért aknákhoz, haj ók- 's hajóhidakhoz való kő
teleket csak Segesvárt készíttet az, kinek azokra 
szüksége van. 

S e p s i Sz . G y ö r g y . (Háromszék.) Áru-
czikkei közt kitűnő helyet a.' szarvasmarha, gyolcs, 
vászon, pamut 's kender foglalnak el. Szepsi sz. 
György 's a1 szomszéd Szemerja határain terem 
a' hires szemerjai dohány, de mi előtt vásárra vi
hetnék, brassai kereskedők elalkusszák. 1841 ben 
az itteni dohány mázsája 80—100 rftokon szél-
tibe kelt. 

Sü l e lmed (k. Szolnokmegye.) egykét vá
sárain jó keleté van a' szarvas marhának. 

S z á s z - B é g e n . Hires ló-és szarvas mar
ha vásárait számtalan nép látogatja, magyaror
szági lókereskedők itt sok szép lovat gyűjtenek 
össze. Egyik legnevezetesebb gabona-piaczcza az 
országnak; a1 gabonát pálinkának főzi bé a' la
kosság. Szász-Régen nevezetes tutajkereskedést 
is folytat. Itt köttnek ki elébb is a* Gyergyóból 
jövő tutajosok, 's az itteni úgy nevezhető kikö
tőbe állandólagfoly (C tutajvásár szinté egész éven át. 

Mentor. 22 
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S z á s z S e b e s e's S z e r e d a h e l y júh- és 
berbécs-vásáraikról hiresedtek el, és méltán. Mind 
két városba vásárok alkalmával sok ezerekre me
nő juhot és berbécset hajtanak, hol aztán ezeren-
kint szedik honiak, 's főleg magyarországi tótok. 
A ' juh- és kecskebörnek is szapora keleté van 
ezen vásárokban. 

S z á s z v á r o s o n tavasszal a1 marha 's 
főleg a1 júhvásár figyelmet érdemel. 

S z é k e l y K e r e s z t u r n a k is hires juh-
vására van maj. 4—11 napjain — a' székelyek 
?s szomszéd vármegyei gazdák itt vesznek juhot. 
Régen sok szitát készítettek itt, most többet Körö
sön (^Háromszék) készítetnek, 's hordanak el a* 
honi vásárokba. 

S z é k e l y U d v a r h e l y . Vásárait két do
log nevezetesíti. Asztalosi ínestermivekre való 
igen szép cseresznye-, kőris- és diófadeszkát Ud
varhelyt 's környéken gyakran \s feles szám
mal lehet találni. Vásáraiba az Oroszhegyen 's 
sóvidéken termő eredeti, székely fajtájú lova
kat noha nem nagy mennyiségben, az ahhoz értő 
megismerheti. 

S z. P é t e r fJKolo'smegye.) Leghíresebb 
vásáros hely a' mezőségen. Sok honi növelt lovat 
visznek piacczára; nyári vásárkor szarvasmarhát, 
gyapjút, sajtot, féukővet, kaszát a' mezőségi gazdák 
számára. 

T o p á n f a l v a fal. Fehérmegye) tavaszi vá
sáraiba derék és dicséit juhot árulnak. 

T ö r d a. Tordának leginkább szarvas marha 
vásárai érdemelnek nagyobb figyelmet, — a' ta
vaszi vásárbeli szarvas marhakelet azon évről a' 
szarvas marha ára kulcsának nézetik. Sz. János
napkor villát yeszen a1 mezőség. Más vásárain is 
sok marhát szednek be honi, 's idegen kereskedők. 

V a j d a - H u n y ad fJHunyadmegye) Lakosai 
pokróczszövéssel foglalkoznak, 's vásárok alkal
mával ezen pokróczoknak jó keletök is van. 
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Z a b o l a . (Hromszék). Az egész helység 
vékony, csikós keszkenők' szövésével keresi ke
nyerét. Ezerenkint szedik ezen keszkenőket vá
sáros és nem vásáros időben 's hordják széllyel 
az országba. Háromszéken 's a1 szomszéd me
gyékben századok óta divatosok ezen keszkenők, 
's a? nők fejőkön nyakokan szokták hordani. 

Z i 1 a h. Gyakori országos , 's rendes héti 
vásárai alkalmával sok szarvas marhát hajtanak 
bé szűk piaczára, mellynek ott jó keleté van. Szé
kesfehérvári kereskedők a' Duna mellől évenkint 
nem egyszer tekintenek be Zilah városába, 's fe
les ökröt, tehenet hajtanak ki. 

Z s i b ó . Leghíresebb vásáros helység a' 
Szilágyba, országos vásárain a1 legszebb szarvas 
marha és igen sok ló találtatik. Itt veszik a1 

legcsinosabb kinézésű tulkokat. Nyári vásárkor 
sajt, gyapjú feles mennyiségben áruliatik népes 
piacczán. 



£rdélyi tisztínévtár. 

i. 
Királyi főkormányszék. 

Királyi kormányzó. 
Széki if. gr. TELEKI JÓZSEF cs. kir. kamarás és 

val. belső t. tanácsos, a' m. t. társaság elnöke, Szabolcs
megye főispánya, a' tiszamelléki helv. hitv. egyház kerü
leti, a' sárospataki főiskola főgondoka, az erd. helv. 
hitvallók egyházi főtanácsának elnöke , és a' bajor k. 
academia tagja, (1. piaczsor gr. Bánfl'i-ház.) 

Kormányszéki tanácsosok. 
Csik-tusnádi KOVÁCS MIKI.ÓS, erdélyi római katho-

licus püspök, valóságos belső titkos status és udvari 
tanácsos, könyvizsgáló biztosság elnöke, és a' hazai ro-
mano-calhol. iskolák főigazgatója. (1. piaczsor püsp. ház.) 

Kis-rhédei gróf RHÉDEI ÁDÁM, valóságos belső tit
kos státus és udvari tanácsos 's királyi kincstárnok (b. 
középutcza, maga háza.) 

Magy. gyerő-monostori báró KEMÉNY FERENCZ, b . 
titkos tanácsos, az erd. karok és rendek elnöke, (b. 
szénutcza maga háza.) 

Szárhegyi gróf LÁZÁR LÁSZLÓ , sz. István magyar 
király kis keresztes vitéze és tarományi canceüar, (pi
aczsor gróf Rhédei-ház.) 

WACHSMANN JÁNOS, a' nemes szász nemzet ispánja, 
(b. monostorutcza, Szábel-ház.) 

Scharbergi BEDEUS JÓZSEF, udvari tanácsos és tar
tományi főbiztos, (hidutcza Judenhoffer-ház.) 

Hilibi GÁL LÁSZLÓ, országos számvevő hivatal elnö
ke, (b. középutcza, maga háza.) 

CONRÁD ANDRÁS, (b. középutcza, b . Kemény Mik
lós-háza.) 

Báró ifjabb BRÜCKENTHAL JÓZSEF, (b. monostor ut-
cza, Szábel-ház.) 

Hidvégi gr. MIKÓ IMRE, (középutcza gr. Rhédei-ház.) 
Fogarasi LÉSZAI LAJOS. (középutcza maga háza.) 
Enlaki SALA MIHÁLY, (hidutcza, maga háza.) 
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N. Ajtai ífj. CSEREI FARKAS, (b. monostorutcza, ma
ga háza.) 

Scbomburgi gróf DEGENFELD OTTO, (b. farkasutcza 
Teleki-ház.) 

négy hely üres. 
Ikafalvi BARlcz JÁNOS, főorvos és az egésségi tár

gyakban előadó, (b. magyarutcza, maga háza.) 
Kormányszéki titoknokok. 

Bertleff Mihály, (b. középutcza, Rothárides-ház.) 
Szentkatolnai Biró József, (barompiaez.) M. gyerő-mo-
nostori Kabos Dániel, (b. középutcza, maga háza.) Ocsai 
Sámuel, (b. középutcza, maga háza.)Brennerbergi Bren-
ner Sámuel, (piaczsor, Brandt-ház.) Cs. Szentmártom 
Szabó Lajos, (szentegyházutcza, maga háza.) Zetelaki 
Szegedi Mihály, (piaczsor, Schiitz-ház.) Gébbel Károly, 
elnöki titoknok, (búzapiacz, Incze-ház.) Iszlói Iszlái Lász
ló, (kis-mesterutcza, Ferenczy-ház^) Léczfalvi Szacsvai 
Zsigmond, (Óvár, klastromutcza, maga háza.) Madefalvi 
Istvánífi Pál (Óvár, toronyutcza, maga háza.) Radnotfái 
N. Sámuel, (b. királyutcza, Szilágyi-ház.) 

Szegények, ügyvéde. Fülei Fülei Cs. István, lakik a' 
piaczsoron, Pál András-háznál. 

Kormányszék melletti ügyvédek. 
Egerpataki Basa Miklós, királyi ügyvéd, (lakik szén-

ulcza Ágota-ház.) K. sojymosi Gyergyai Ferencz, (piacz
sor, maga háza.) Kövendi Váradi János, (küzéputcza, 
maga háza.) Szécsí Seres László, (királyutcza, gr. Beth
len-ház.) Várfalvi Barla Dávid, (óvár, maga háza.) Dáto-
si Makó Márton, (kis számos mellett, maga háza.) Far
kaslaki Hincs Sámuel, (óvári kis piacz, maga háza.) Ko
lozsvári Jónás Dániel, (szénutcza, Gruz-ház.) Sz. udvar
helyi Agotha Ferencz, (szénutczai kis ajtó, maga háza.) 
K. jakabfalvi László Ferenez, (piaczsor, gr. Bánífi Jó
zsef-ház.) Thordátfalvi Nemes József, (toronyutcza, ma
ga háza.) Illenczfalvi Horváth Ferencz, (k. szénutcza, 
maga háza.) N. baczoni Baló József, (k. thordautcza, 
Szabó József háza.) Cs. mindszenti Tamási Antal, (bú-
zautcza, maga háza.) Uj székeli Gál József, (b. magyar
utcza, Kecskeméti féle ház.) Bölöni Wégh Mihály, (b. 
monostorutcza, gr. Bethlen János háza.) Nyujtódi Jan-
csó Mihály, (k. tordauteza, Bergai-haz.) Böjthe Lázár, 
(piaczsor, gr. Bethlen Farkasné háza.) Kibédi Kenyeres 
Károly, (szappanuteza, maga háza.) Sz. fejérvári Posgai 
Mihály, (kis számos mellett.) Bölöni Mikó Lörincz szap
panuteza, Hincs-ház.) Sz. abrahámi Istvánfi András, (k. 
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monostorutcza.) Középlaki Jakab Károly, (középutcza.) 
Polyáni Simon Elek, (szappanutcza, maga háza.) H. al-
mási Orbán József, (k. szénutcza.) Csató János, (há'son-
gárdutcza.) Kozma László, (piaczsor, lánczos-ház.) He
gedűs Sándor, (óvár, Kis Sándor-ház.) Zilahi László* 
(Kemény Sámuel ház.) Rucska János, (magyarutcza, Mé
hes-ház.) Kollát Sándor, (hidutcza, Moricz-ház.) Gombos 
Sámuel, (szentegyházutcza, Szentiványi-ház.) Bohiczel 
János, (szénutcza, esperesti-ház.) Berde Móses, (piacz
sor, Bánffi-ház. 

Országos számvevő hivatal. 
Elnöí. Hilibi GÁL LÁSZLÓ 1. fókormány. Főszám

vevő. Csatószegi G y ö r f f i M i h á l y , kir. tanácsos. Al-
szatnvévö. F. varsányi Kincses János. 

Számvevő tanácsosok: k. borosnyói Tompa Simon. 
Láng Mátyás. Istvánfl'i János. Straussenburgi Artz Sá
muel. Dobokai Dobokai Antal. 

II. 
Udvari cancellaria Bécsben. 

Udvari cancellarius. 
Felsó'-szilvási NOPCSA ELEK, szent István magyar 

király kis keresztes vitéze, valóságos belső titkos státus 
tanácsos, (lakik a' cancellaria épületében. Vordere Schen-
kenstrasse nro- 48.) 

Udvari tanácsosok és előadók. 
Altorjai b. APOR LÁZÁR , cs. kir. kamarás, (Tuch-

lauben nro. 441.) 
M. némethi és nádaskai gr. GYULAI LAJOS, cs. kir. 

kamarás, (Tilgasse nro. 815.) 
Somlyai SOJMLYAI JÁNOS, (Schottenhof nro. 136.) 
Branyicskai báró JÓSIKA SÁMUEL, CS. kir. kamarás, 

sz. István magyar király kis keresztes vitéze, (Vordere 
Sehenkenstrasse nro. 35.) 

Nagy-rápolti SZENTGYÖRGYI IMRE , (Alservorstadt 
nro. 197.) 

Galanthai gróf ESZTERHÁZI LÁSZLÓ, cs. kir. kama
rás, számföletti, (Kohlmarkt nro. 281.) 

Udvari titoknokok. 
Sterheimi Cseh Fridrik, k. tanácsos és levélkiadó 

hivatal' igazgatója, (am Hof nro. 419.) Káros Antal, le
véltári hivatal igazgatója, (Josephstadt, nro. 47.) Czák 
Károly, (Schottenhof nro. 136.) JN. nyujtódi Jancsó lm-
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re, (Mölkerbastei nro. 86.) May Fridrik (Vordere Schen-
kenstrasse nro. 48.) Miller Fridrik, (Alservorstadt nro. 
317.1 cs. taploczai Lázár Imre, számfeletti, (Minoriten-
placz nro. 41. 

Udvari ügyvivők. 
Bulcsi Janka Lajos, szegények' ügyvéde, (Joseph-

stadt nro. 78.) Conrád Ferencz, (Bauermarkt nro. 578.) 
N. vajdafalvi Marusi Sámuel, (Judengasse nro. 601.) Bak-
csi János. 

III. 

Királyi Kamarai tisztség. 
Kincstárnok. 

Gr. RHÉDEI ÁDÁM, 1. kormányszék. 
Alelnök, nádasdi gróf NÁDASDI FERENCZ, Fogaras 

földének örökös ura, cs. kir. kamarás, Komáromvárme
gyének örökös főispánja. 

Tanácsosok. 
Káránsebesi JUHÁSZ JÓZSEF. 
Sz. zoltáni cziRJÉK DÉNES, cs. kir. kamarás. 
Felső-bükki HORVÁTH FERENCZ, íisk. director. 
Uzoni gr. BÉLDI GYÖRGY, cs. kir. kamarás. 
KONRÁD MIHÁLY. 
FILLENBAUM FERENCZ. 
DEBRECZENI MÁRTON. 

Fiscalis directoratus. 
Igazgató, felső-bükki H o r v á t h F e r e n c z , k. kincs

tári tanácsos. Másod igazgató, iklandi Fülöp József. 
Kir. ügyvéd, cs. szentiványi Koronka László, egerpata
ki Basa Miklós. 

Zalathnai bányabirói szék. 
C s i s z á r P á l , tanácsos és elnök. Bdnyabirák, Frics 

János. Borsai Lajos. Szentkirályi Zsigmond. Császár 
Zsigmond. Gyújtó Lajos. Szegényekügyvéde, Kornya Pét^r. 

Törvényes Királyi Tábla 
Marosvásárhelyt. 

Elnök. 
Vargyasi DÁNIEL ELEK. 

Itélömesterek. 
Tancsi FÖLDVÁRI FARKAS. 
Pálosi DONÁTH SÁNDOR. Egy hely üres. 

[ 
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Valóságos táblabírák, n. berivói Boér Ferencz, s. 
szentiványi Szentiványi Dániel, belényesi Koszta János, 
gidófalvi Csiszár Lajos, s. szentiványi Kispál László, ür-
mösi Maurer Károly, n. váradi Pásztohi Ferencz, cs. 
szentmihályi Ballá Mihály, s. szentiványi Henter János , 
kászoni báró Bornemisza János, széki gr. Teleki Mik
lós, f. bükki Horváth Ferencz, fiscalís director. 

Számfelettiek. Horváth István. Keresztes Zsigmond, 
hilibi Gál János. Bölöni Sikó István. M. járai Baranyai 
Gergely. Barátosi Szabó Antal. Maxai Máriaffi József, 
tiszteletbeli. Tancsi Földvári György, tiszteletbeli. Lécz-
falvi Gyárfás Elek, tiszteletbeli. Kebelei Nagy Sámuel. Sz. 
tamási Szalánczi József. Tövisi b . Bálintit József, tisz
teletbeli. Altorjai b . Apor Karolj', tiszteletbeli. 

Jegyzőkönyvvivö, hatolykai Pócsa Pál. 
L,evéltárnok, magyarosi Szőke Márton. 
Elnöki és itélőmesteri jeSyzökönyvvivők. 
Ny. szentimrei Balog Mihály, cs. mindszenti Józsa 

József, n. solymosi Koncz Lajos, gagyi Pálffi István. 
Szegények ügyvéde, Mihály György. 
ügyvédek, cs. szentiványi Koronka László, királyi. 

Szöllösi Péter. Pál Mihály. Burján János. Mezei János. 
Botár Mihály, Fekete Lajos. Orbán Miklós. Lukács Ist
ván. Szolga János. Incze István. Benkő Pál. Lörinczi 
József. Benkő Ferencz. Simon János. Barthos Mihály. 
Illyés Mihály. Moós István. Medgyes Sándor. Nagy Jó
zsef. Baczó Mihály. Nagy Ferencz. Baráczi László. IN agy 
Pál. Deák Ferencz. Nagy János. Dabóczi Dániel. Dem-
jén Farkas. Pál Károly. Pallocska Lajos. Lénárth Dá
niel. Sipos Lajos. Jakab János. SimonfTi István. Bocz 
István. Molnár Zsigmond. Székely Lajos. Antal Ferencz. 
Orbán József. Jakab József. Nagy Zsigmond. Dobolyi 
Sándor. Bartha Dániel. Lukács László. Nagy János. 
Szentpáli József. 

Vármegyék, székek és vidékek 
tiztségei. 

/. Alsó-Fehérvármegye 
Gyűléseit tartja Nagy-Enyeden. 

Főispán, losonczi báró BÁNFFI MIKXÓS. 
Főispán, szenttamási Szalánczi Sámuel helyettes, 

berivoí Boér Ferencz helyettes. 
Alispánok, m. koppándi Fosztó Menyhárd, helyet

tes, diodvárallyai Miksa János, helyette*. 
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Pénztárnokok, cs. szentimrei László János, b . ma-
darasi Kis Sámuel. 

Főjegyző, n. klopotivai Pogány Károly. Aljegyzők, 
Miksa Miklós, n. klopotivai Pogány György, Levéltár
nok, kercsedi Pap Lajos. f 

11. Felső Fehérvármegye. 
Gyűléseit tartja Mártonfalván. 

Főispán, hídvégi gróf NKMES JÁNOS, CS. kir. kama
rás és a' Leopold rendje' kis keresztes vitéze. 

Föbirák, szercsori Motok Ferencz, ürmösi Maurer 
Mihály. Alispánok, m. csesztvei Miske Imre. Pénztár
nok, karathnai Könczei Lajos. Főjegyző, gálospetri 
Csongrádi István. Aljegyző, kárándi Nánási Ferencz. 
Levéltárnok, cs. szentmihályi Szabó Antal. 

/ / / . Kiiküllövármegye. 
Gyűléseit tartja Dicső-Szentmátronban. 

Főispán, hallerkói gróf HAIXER IGNÁCZ, cs. kir. 
kamarás. 

Föbirák, tancsi Földvári Ferencz. disznajói Vita 
Sámuel. Alispánok, kövendi Gál Miklós, cs. szentkirá
lyi Andrási István. Pénztárnokok, dézsfalvi Pataki Ká
roly, petrovinai Pekri Sándor. Főjegyző, nincs. Aljegy
zők, szentiványi Kispál Albert, musnai Kovács János. 

IV. Tordavármegye. 
Gyűléseit tartja Thordán és Szász-Régenben. 

Főispán, branicskai báró JÓZSIKA LAJOS. 
Föbirák, cs. tusnádi Betegh Dániel, és cs. tusnádi 

Betegh Sándor. Alispánok, kis-solymosi Simon András, 
kövesdi Boér Simon. Pénztárnokok, martonosi Gálffi 
József, kövesdi Boér Lajos. Főjegyző , kövendi Gál 
Sámuel. Aljegyzők, szentgerliczei Jakab János, trincséni 
Sala Mihály. Közügyvéd, Baranyai Pál. 

V. Kolo1 svármegye. 
Gyűléseit tartja Kolo'svártt. 

Főispáni helytartó, tinkovai MACSKÁSI PÁL. Föbi
rák, újvári Újvári Károly, helyettes, enlaki Sala Elek, 
helyettes. Alispánok, Rettegi Mihály b, Inczédi Zsig
mond. Pénztárnokok, n. kászoni Kászoni Miklós, vár 
nyai Telteki László. Főjegyző, altorjai Szabó Farkas, 
Aljegyző, gy. monostori Kabos Miklós, Szentiváni Mi
hály. Levéltárnok, köröspataki Istvánffi Sándor. Köz-
^ügyvéd, Seres László. Szegények"1 ügyvéde, Hegedűs 
Nándor. 
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VI. Dobokavármegye. 
Gyűléseik tartja Bonczhidán. 

Főispávi Helytartó, maksai MÁRIAFFI ANTAL. Főbí
rók, gr. Vass Sámuel, helyettes fogarasi, Lészai Lőrincz, 
helyettes, alispánok, cs. pálfalvi Szebeni Antal, kökösi 
Orbok Elek, helyettes. Pénztárnokok, k. budaki Ret
tegi Sándor, helyettes, tinkovai Macskási Imre, helyet
tes. Főjegyző, barátosi Bucsi Beniámin, helyettes. Al
jegyzők, Tussai László. Lemény Ferencz. Levéltárnok, 
Butka Dániel. Közügyvéd, sz. ajtai Nagy István. Sze
gények' ügyvéde, Butyka Péter. 

VII. Belső Szolnokvármegye. 
Gyűléseit tartja Déésen. 

Főispán, Bethleni ifj. gróf BETHLEN PÁL. 
Főbírák, cs. mihályfalvi Nemes József, berkeszi 

Mózsa József, helyettes. 
Alispánok, galgói Rácz József, Pataki Dániel, he

lyettes. Pénztárnokok, ónodi Veres János, Torma Jó
zsef, helyettes. Főjegyző, déési Dádai János. Aljegyzők, 
galgoi ifj. Rácz István, s. berkeszi Mózsa Ferencz. Le
véltárnok, déési Dádai Sámuel. Közügyvéd, barátosi 
Bucsi József. Szegények ügyvéde, Szentiványi Ferencz. 

VIII. Közép Szolnok vármegye 
Gyűléseit tartja Zilahon. 

Főispán, hadadi id. báró Weselényi Farkas, cs. 
kír. kamarás. 

Alispánok, zilahi Laskai Lajos helyettes, szelniczeí 
Bálint Elek, helyettes. Pénztárnokok, rettegi Viski Pé
ter, helyetes, zilahi Laskai Sámuel, helyettes. Főjegyző, 
Kiss László Aljegyző, Murányi Lajos, helyettes. Levél
tárnok, zilahi Sebes Miklós. Közügyvédek, Lugosi Fe
rencz. Bik falvi Sámuel. Szegények'ügyvéde, Pap Károly. 

IX. Krasznavármegye. 
Gyűléseit tartja Sz. Somlyón. 

Főispáni helytartó, n. kallói KÁLLAI KRISTOF, CS. 
kir. kamarás. 

Alispán, gy. monostori Kabós Jó'sef, helyetes. Pénz
tárnok, gencsi Gencsi Ignácz, helyetes. Főjegyző, ké
meri Orbán Péter, helyettes. Aljegyző, sz. ajtai Incze 
Károly, helyettes. Közügyvéd, Lázár János. Szegények' 
ügyvéde, Sebes Elek. Főszolga birák, Viski B. László. 
cs. sz. simoni Lakatos Alajos, gencsi Gencsy FarkaSjBo-
csántzi Márton. 
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X. Hunyadvármegye 
Gyűléseit tartja Déván. 

Főispán, felsöszilvási NOPCSA LÁSZLÓ. 
Főbirák, demsusi Lukács József, kéméndi Váradi 

János, helyetes. Alispánok, csulai Csulai Lajos, bor -
bátvizi Farkas Elek, helyettes, Sándor Gergyely. Pénz
tárnok, karatnai Bodó Dávid, barcsai Barcsai Ádám, 
helvettes. fejérvizi Bálint Ábrahám, főjegyző, bibarcz-
falvi Simon János, helyettes. Aljegyző, f. szilvási Ma
rillái Ferencz, helyettes. Levéltárnok, ponori Török Pál. 
Közügyvéd, f. szilvási Góla Mózes. Szegények' ügyvéde, 
Petke Károly. 

VI. Zarándvdrmegye 
Gyűléseit tartja Körösbányán. 

» Főispán, k. szentléleki KOZKMA PÁL. Alispán, k. sz. 
léleki Kozma Dénes, helyettes. Főszolgabíró , k. hal-
mágyi Hollaki Albert, helyettes. Pénztárnok, sza-
kolcsai Baternai Imre. Főjegyző, brádi Brády Péter. 
Aljegyző, kis-baczoni Benedek Károlv, helyetes. Köz
ügyvéd, lokodi Sándor Móses. Szegények"1 ügyvéde, 
Ung Miklós. 

Magyar vidékek tisztei. 
1. Kövárvidék. 

Gyűléseit tartja Nagy-Somkúton. 
Főkapitány, s. berkeszi Katona Pál. Alkapitány, 

érmindszenti Pelei István. Fünztárnok, k. nyiresi Hosz-
szu Miklós. Főjegyző, k. nyiresi Hosszú László. Aljegy
ző, andrásfalvi Tiboldi Dániel. Levéltárnok, n. somkúti 
Buttyán János. Közügyvéd, h. szentmártoni Jakab Sá
muel. Szegények ügyvéde, magurai Medán Imre. 

II. Fagaras vidéke. 
Gyűléseit tartja Fogarasban. 

Főkapitány, báró BRUCHENTHAL KÁROLY. Alkapi
tány, Kopocsány János. Pénztárnok, szevesztrényi Sze-
resztrényi Antal. Főjegyző, futásfalvi Hamar István. Al
jegyző, k. polyáni Simon Elek. Levéltárnok, Csiki Dé
nes. Közügyvéd, Tiboldi Sámuel. Szegények ügyvéde, 
Seres Károly. 

Székely székek' tisztségei. 
/ . Udvarhely, Keresztúr- és Bardocz egyesűit 

székekkel. 
Gyűléseit tartja Székely Udvarhelyt. 

Fökirálybiró, tinkovai MACSKÁSJ LAJOS. Alkirály-



348 ERDÉLYI TISZT1NÉVTÁR. 

bírák, bogárfalvi Sebessi István, ábrahámfalvi Ugrón 
Gásj ár, tarcsafalvi Pálfi Elek. Pénztárnokok, Szombat-
falvi István, szentléleki Pakó István. Főjegyző, fejérvá
ri Kis Zsigmond. Aljegyzői, szombatfalvi Szombatfalvi 
József, szentgerliczei Jakab Lajos. Levértárnok, szala-
csi Kovács Mózes. Közügyvéd, szemeriai Demeter Sán
dor. Szegények üggvéde, solymosi Simó Ferencz. 

lh Háromszék. 
Gyűléseit tartja Sepsi Szentgyőrgyön. 

Fökirálybiró, —• Petrityevich HORVÁTH AJ BÉRT. 
Alkirálybiró, Sepsibe Illyefalvi Gál Jó'sef. Orbaiban, 
Horváth Károly. Miklosyáriban: gr. Kálnoky Dénes. 
Kézdiben. Lázár Dávid. Pénztárnotok, gelenczei Cso
rna Jó'sef, réti Antos Jó'sef. Jegyzői, Sepsiben: boros-
nyoi Bartha Károlv. Orbaiban: pávai Miskolezi Jó
'sef Miklosváriban: "baróthi Szabó Ferencz. Kézdiben: 
Hamar Lajos. — Politikumban jegyző, Barabás Farkas. 
hevéltárnokok, Székely Mózes, és Bitai Péter. Küzügy-
ved, Gidófalvi János. Szegények ügyvéde, Fejér Áron. 
1H. Csik-} Gyeryyó- és Kdszon- egyesült székek. 

Gyűléseit tartják Csik-Somlyón. 
Fökirálybiró, kászonimperfalvi BALÁZSI JÓZSEF. Al-

lirálybirák, baczoni Baló Jó'sef, p. keresztúri Székelv 
Zsigmond, p. keresztúri Székely Károly, szent simoni 
Endes Miklós. Pénztárnokok, mádefalvi Zöld János, 
zsögödi Mikó Antal. Jegyző, Illyefalvi Biális Ferencz, 
Kiss Farkas, ditrói Bajkó Elek. cs. sz. imrei László 
Sándor. Levéltárnok, cs. madéíahvi ifj Zöld János. Köz
ügyvéd, mindszenti Tamási Ignácz. Szegények ügyvéde, 
tusnádi Korodi Jó'sef. 

IV. Marosszék. 
Gyűléseit tartja M. Vásárhelyt. 

Fökirálybiró, hilibi Gál Jó'sef. Alkirálybirdk, har-
ezói Gálfalvi Imre,gr. Toldalagi Ferencz, Szeredai János. 
Ptinztárnokok, k. baczoni Benkő Ferencz, s. Szentiványi 
János. Főjegyző, jobbágytelki Bakó Sámuel. Aljegyzők,ke
belei Nagy Dániel, káli Nagy Gergely, helyettes. Levéltár
nok, ákosfalvi Szilágyi Károly. Közügyvéd, s. berkesziNagy 
János. Szegények' ügyvéde, h. szentpáli Demjén Farkas. 

V. Aranyosszék 
Gyűléseit tartja Kövenden. 

Fökirálybiró, károly-fejérvári Dindár Antal. Alki
rálybiró, gyergyó sz. Miklósi Rácz István. Pénztárnok, 
m. kopándi Fosztó Károly. Főjegyző, déésfalvi Boncza 
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Samuef. Aljegyző, alrákosi Biró Sámuel. Levéltárnok, 
kövendi Demény Mózes. 

Szász nemzet' tisztsége. 
Szász nemzet' ispánja, Wachsman János, kor

mányszéki tanácsos. Ispánt titoknok, Arcz Fridrik. 
I. Szebenszék. 

Consul, — — Székbiró, Volf Márton. Főjegyző, 
Conrád Vilmos. Aljegyző. Binder Ferencz. Küzönség' el
nöke, Bayer György. Közügyvéd, Hutter Károly. 

/ / . Segesvárszék. 
Consul, Khöler József. Székbiró, Balthes Márton. 

Közügyvéd, Kirschel János. 
III. Brassó vidéke. 

Főbíró, — — Vidék bírája, Wenczel József. 
Főjegyző, Schobeln Ferencz. Közügyvéd, Neugeboren 
1 ridrik. 

IV. Medgy esszék. 
Consul, heidendorífi Conrád Mihály. Székbiró, 

Schuster József. Főjegyző, Kirschberg Károly. 
V. Besztercze vidéke. 

Főbíró, Regius János. Vidék bírája, Poeck János. 
Főjegyző, Scholtes Dániel. Aljegyző, Decani Mihály. 
Közügyvéd, Poech Sámuel. 

VI. Szászseb esszék. 
Királybíró, Marienburg József.Székbiró,Hermig Mi

hály. Főjegyző, Conrád József. Aljegyző, Boosz Dániel
ig ÖSW^JWÍ?, Conrád József. 

VII. Nagysinkszék. 
Királybíró, Schmidt Mihály. Consul, Balthes Frid

rik. Székbiró, Meltzer Márton. Főjegyző, Brukner Mi
hály. Közügyvéd, Krausz György. 

VIII. Szeredahelyszék. 
Királybíró, Filtsch Mihály. Székhiró, Brantsch An

drás. Jegyző, Scheerer György. Közügyvéd, Bock Lajos. 
IX. Kőhalomszék. 

Királybíró, Sifft Dániel. Consul, Albrich Mihály. 
Székbiró, ehrenfeldi Krausz Fridrik. Főjegyző, Jákobi 
András. Közügyvéd, Falk Károly. 

X. Vjegyházszék. 
Királybíró, Conrád Fridrik. Szakbíró, Herbert Sá

muel. Főjegyző, Mangesius Károly. Közügyvéd, Brantsch M. 



3 5 0 ERDÉLYI TISZTINÉVTÁR. 

XI. Szászvárosszék. 
Királybíró, lúgosi Bruz Ferencz. Főjegyző, baróthi 

Keserű Sándor. 

Magyar városok. 
/ . Kolozsvár sz. kir. város. 

Főbíró, Veszprémi Elek. Királybíró, sárospataki 
Pataki Mihály. Főjegyző, sárospataki ifj. Pataki József. 
Aljegyző, Groisz Gusztáv. Kőzügyvédek, Váradi János. 
Jónás Dániel. 

II. M. Vásárhely sz. kir. város. 
Főbíró, Lázár János. Főjegyző, Topler Simon. Ah 

jegyző, Dicső János. Közügyvéd, Szőllősi Péter. 
III. Károlyfejérvár sz. kir. város. 

Főbíró, nincs. Főjegyző, Szathmári Sámuel. Aljegy
ző, Kezdi János. Közügyvéd, Fábián András. Szegények 
ügyvéde, Székely Lajos. 

IV. Szamosujvár sz. kir. város. 
Főbíró, Nóvák Márton. Főjegyző, Jakab Bogdán. 

Aljegyző, Demjén Imre. Kőzügyvédek, Korbuly Dávid. 
Szentiványi Ferencz. 

IV. Erzsébetfwáros szab. kir. város. 
Főbiró, Dániel Ödön. Főjegyző, Másvilági István. 

Aljegyző, Karácsony János. Közügyvéd, Mikó Ferencz. 
Szegények ügyvéde, Veres József. 

VI. Abrudbánya bányaváros. 
Főbiró, szathmári Szabó István. Királyi személyes 

€t' bányászatiakban, Karácsonfalvi Csiki Dániel. Jegy 
zok, Molnár János, hévizi Literati István. Közügyvéd, 
aí. kusalyi Farkas Tamás. 

VII. Vízakna. 
Királybíró, Fogarasi P. János. Főbiró, Timár Jó

zsef. Jegyzők, Székely Ferencz. Kis Jószef. Közügyvéd, 
Kovács János. 

VIII. Vajda-Hunyad. 
Főbíró, fogarasiBucsi Mihály. Főjegyző, Barabás Fer. 

IX. Kezdi Vásárhely. 
Főbiró, ifj. Kovács Dániel. Főjegyző, Szabó Dá

niel. Aljegyző, Jancsó Mózes. 
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X. Hátszeg. 
Főbíró^ Lakatos József, helyet. Főjegyző, Vocs Mih. 

XI. Sepsi Sz. György. 
Főbíró, Nagy István. Főjegyző, Kovács Gábor. 

XII. Székely Udvarhely, 
Főbíró, Szájdel János. Közügyvéd, ifj. Szájdel Ján. 

XHI. Bereczk. 
Főbíró, Fejér János. Főjegyző, Gábor István. Köz

ügy véd, Dimény István. 
XIV. Csik-Szeredet. 

Főbíró, Dávid Gáspár. Főjegyző, Szopós Ignácz. 
XV. Szék. 

Főbíró, Filep Gergely. Királybíró, Gyarmati Mi. 
hály. Főjegyző, Sükösd Dávid. Aljegyző, Györí Zsigmond. 
Közügyvéd, sz. ajtai Nagy István. 

XVI. Kolozs. 
főbíró, Kun János. Királybíró, Deáki József. Fő

jegyző, bereczki Lupány István. Közügytiéd, Jónás Dán-
XVII. Torda (nemes város.) 

Főhadnagy, Ferenczi János. Főjegyző, Veress Jó
zsef. Közügyvéd, Csipkés Albert. Szegényeké, SzékelySam. 

XVIII. Nagy Enyed. (nemes város.) 
Főhadnagy, szenterzséhethi Fejérvári József. Jegy

zők, Sáska Mihály, Hank József. Közügyv, ftácz Szabó Pál. 
XIX. Déézs (nemes város.) 

Főhadnagy, Vajda Pál. Jegyzői-, Ferenczi Károly. 
Veress Lajos. Közügyvédek, Fodor Antal. Sz.Ivánvi Fer. 

XX. Ztlah. 
Főbíró, Ábrahám Lukács. Jegyzők, Polgári Sándor. 

Zoványi Sámuel. Közügrvéd, Lörinczi György. 
XXL lllyefalva. 

Főbíró, Jakó Ádám. Főjegyző, Szász István. 
XXII. Oláhfalva (kiváltságos falu.) 

Királybíró, Balázs Ferencz. Főjegyző, Both Károly. 
XXIII. Szász Régen. 

Consulok, Wagner Sámuel. Urbán György. Fő
jegyző, Fromm József. Jljegyzo, Regius Sámuel. Köz
ügyvéd, Szenté Ferencz. 



NÉPSZERŰ KÖNYVEK LAISTROMA. (I. közlés.) 

MÓZES könyvei, a' Prophéták, 's Jézus tanításai v. a' sz. 
Biblia. 
A' sz. Bibliának olcsó kiadású példányai találha

tók Kolozsvárt T . K r i z a J á n o s pr. urnái, az egész 
ó és új szövetség árra csak i rf. p . p . az új szö
vetségé külön 1 váltó forint. 

HÜBNER biblia históriája. 
SÁNDER az istennek jósága és bölcsesége. — Az igaz 

vallásosság és erkölcsösség fölébresztésére 's táp
lálására a' legérdekesebb leczkéket adja. Ritka be
cses könyv. 

NÉPSZERŰ ERKÖLCSTUDOMÁNY , irta Z s o l d o s I g 
n á c z. Becses tartálma 's olcsósága ajánlatossá teszik 

Edvi ILLÉS PÁL olvasó könyve. A' két magyar haza előtt 
elismert érdemű könyv. 

FABIÁN JÓZSEF Természet Tudománya. Népszerű, érthető 
Írásmódja különösön ajánlatossá teszi. 

RAFF Természet Históriája. Különösön ajánljuk. 
PÉCZELI JÓZSEF meséi. 
Kisdedek tárháza, UEAUMONT MÁRIA francziául. Erdélyi 

ember fordította Kolozsvárt 1790 körül. Jeleskönyv. 
SALZMAN okosdi Simona. 
SALZMAN Józskája. 
SALZMAN rákkönyvecskéje. 
SALZMAN Menyország itt a' földön/ 
SGHNELL LAJOS példákban tanitó erkölcskönyve — for

dította K o v á c s Józse f . Jeles könyv. 
A' mivelt Társalkodó. 
Pálinka korság.—Németből fordítá gr. TELEKI MIKSA. 

A' pálinka lassan ölő mérge ellen a' leggyönyörűbb 
erkölcsi és gazdasági orvosszereket foglalja magá
ba. Található T. Tollas Károly, fó'consist. titok, urnái. 

KÖMLEI szükségben segítő könyv. Régi könyv, de becse 
ma is nagy. 

BÖSZÖRMÉNYI PÁL a' köznép számára készült segítő könyv 
2 rész 8rét Debr. 1824. Derék, talpra esett munka, 
mellyet bár minden falusi gazda asztalán láthatnánk. 

Azon munkák közt, meilyek népszerű kidolgozás, értelmesség, köz
hasznúság , és sok oldalú felvilágosítás érdemében ajánlják m a 
gokat, egy sincs, mellyet legbensőbb meggyőződésünk után inkább 
ajánlanánk, mint a' V A S Á R N A P I ÜjsÁGnak eddig megjelent 
420 számjait. Falusi és városi gazdák ! ü k önjavatokat, értelmi 
és erkölcsi elöhaladástokat szívből akarjátok, a' sz. könyv, 's 
imádságos könyvetek mellett a ' V A s Á R N A r i U J S Í G álljon 
asztalatokqn. Amazok menyei üdvre, ez földi jóllétre segítnek, 

MEZEI NAPTÁR olcsó és igen jeles munka. 
HONI VEZÉR kissé drága a' szegényebb sorsuaknak, de tehetősnek 

ha megszerzik nem bánják meg. 



A' Mentorból évenként egy egy kötet jelenik 
a1 jelen első kötettel szellemben és HÍ--*! 
basi egyező. A1 16—20 írből álló , csinos 
nyomatú '̂s legalább minden második évben 
egy kőnyomattal díszített munkának árra kö
tetenként egy pengő forint marad. Tisztelet
től fölszölííatnak tehát mindazok, kik ezea 
népkönyv czélszerüségéröi meggyőződlek, *s 
annak minél több kezekbe jutandásái eló'se-
gélleni a1 czél tisztasága által felhívottaknak 
tartamijait magokat, méltóztassanak körükben 

( a1 második évre akár az előfizetést akár az 
aláírást elfogadni Js legfölebb a1 novemberi 
kolozsvári országos vásárra alólirthoz be
küldeni. Minden tíz példányra egy ingyen 
adatik. 

Előfizetés vagy aláírás gyűjtésére meg
kéretnek valláskülönbség nélkül minden vá
rosi és falusi t, ez, lelkész- megyei és vá
rosi tisztviselő urak és az iskola tanítók. 

NAGY FERENCZmk. 
a* kolozsvári ref, főiskolában a' Jiöl-

csészeti tan k.§r. tanára. 
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