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Ma, minekutánna a’ keresztény Vallással azt a’ Hitet 
is  á t vettük, hogy a Halandó, Virtusai és Esze 
által mindég magasabbra emelheti magát az Isten
ség felé; ma már szomszédja inkkal egy forma Elő
menetelen törekedni kötelességünk.— Megáld még 
egykor Gyermekeink' háládatos szíve.
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Méltóságos Báró!

Drága Kegyel mü Uram!

H a  tehetsegém akaratommal eggyezne; 
Hazám' 's Ember Társaim' Boldogsága 
Óriási nagyságra nevelkedne: ám de e-  
zen czélra minden tehettségemet e ' Köny- 
vetskémben kimerítvén, ennél többet 
nem tehetek.

Félve mutatom ugyan be Hazámnak 
ezen újmódi Fábrikámból került Nem
zeti Balzsamomat, eleven példák lévén  
előttem, miképpen lett légyen sok érde
mes Hazai Író , és sok Nemes Lelkű újjító, 
a' Slendriánok', az Idióták', a' Zoilusok’ 
és az E lő itélet' édes járma alá szokott 
lomha Tudatlanok' Vakbuzgóságának 
Mártirjává?

De egyedül az bátorít, hogy kez
dő nem vagyok, mert a' miket én e ' 
Munkámban csak szóval érdeklek, és 
Theoretice elő l adok: mind azokat rend
rö l rendre, kissebb és nagyobb mérték
b en , sok pallérozott Systematikus Ura
dalmakban, ’s a’ Tudományos Principiu
mokon álló józanabb O e c o nomiákban,



— különösen pedig N a g y s á g o d n a k  
rendre szabott Jószágain és örökségein, 
practice ki eszközölve, testi szemekkel 
szemlélhetni.

Ha hibáztam , — buzgóságomból 's 
akaratom ellen hibáztam. Meg sérteni 
szántszándékkal senkit egyebet nem a- 
kartam, mint a’ henye Tudatlanságot,
— a'mellynek bosszúálló nyilai e llen , en
gedje meg N a g y s á g o d ,  fényes paizsa 
alá folyamodnom, 's e' Közjóra czélzó 
Könyvetskémet, a' Haza előtt örök te
kintetben lévő Nagy Nevével ékesíte
n e m , — ez maga elégséges, nemes czé- 
lom at, még az ellenségem előtt is g a 
rantérozni.

Nagyságodnak

legcsekéllyebb szolgája
Ud v a r d y  J á n o s  

a ' S erzö

*
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V e z é r s z ó .

A '  rakásra hordott köveknek, tégláknak és fák

nak sokasága, jóllehet e' nélkül az épület fel

nem álhat, magába véve még sem épület, ha

nem csak matéria, a’ melly ből a' czélhoz képest, 

akárminémü roppant épület kikerül, ha a’ for

ma hozzá járul. Igy tehát a’ világon minden 

matériát csak a’ forma hoz helyre, és teszi azzá, 

a’ minek azt nevezzük. —  Forma dat Esse rei.
Minden matériát a' természet, minden for

mát pedig az emberi elme ád, és csak e’ kettő 

öszve párosítatva nemzheti a’ remeket.

Az épületbeli matériáléknak formát adni, 

tanítja az Architectura; a’ Gazdasági matériálék

nak pedig formát adni, tanítja a‘ Gazdasági Re

gulatio, (még valaki jobb nevet nem ád néki).

Miben álljon a’ mezei Gazdaságnak maté

riája? azon kívűl,  hogy ez szemünk előtt van, 

még az Oekonomicus könyvek is mind ezt tanít

ják; —  de miben álljon a’ Mezei Gazdaságnak 

formája? arról kevés u tmutatás van, a’ mi van 

is,  amazzal van imitt amott öszve keverve, úgy, 

hogy ha a' próbállatlan olvasó minden Oecono

mikus könyveket keresztül olvasna is, még se 

tudna magárak ezen tárgyban azokból egy s y te

matikus kivonást csinálni, —  kivált ha Magyar 

nyelvnél többet nem tudna.



V III

Pedig a' forma az e l s ő ,— a’ matéria azután 

van, minthogy a’ kinek semmi matériája nints 

is, formát még is képzelhet magának, a’ melly

re, ha matériája lesz, azt alkalmaztathassa, —  

ellenben, ha ezer meg ezer matériája van is, 

formája nem lévén, semmi hasznot se tesz, és 
csak vakoskodik.

Igy tehát a' számtalan sok O economikus 
könyvek’ bővségében i s , a’ legelsőnek hibázni, 

nem valóságos csorbája e’ ez a' pallérozott Me

zei Gazdaságnak? ha a’ Gazda szüntelen olvas is, 

még is csak egyet olvas, t. i. a’ matériát,  —  a' 
l egszükségessebbről pedig, t. i. a’ formáról köny

vet se talál , és hijánosságot érezvén, maga se 

tudja eltalálni, mi hijjával van még? úgy van 

valósággal a' dolog, —  a’ Gazdáknak van elég 

könyvök,  a' mellyek őket tanítják olvasni, syl

l abizálni, írni, számolni ’s a' t. meg se gondol

ván a z t , hogy még a' legelső könyvök hibázik,
t . i. a’ melly mindeneknek előtte az ábécére ta

nítson.
Ezen szembetűnő szükséget látván, ki lehet 

az, a' k i ,  ha rajta csak legkissebbet segíthet is, 

b éhunyt szemmel elnézhesse? holott ezt kívánja 

     ember társaink boldogsága, —  óhajtja Hazánk' 

míveltelése, —  szomjúhozza a' sínlődő Mezei 

Gazdaság, —  kéri a’ tudományok Magyar hézag

j a ,  —  és parantsolja a’ hazafiúi kötelesség.

De mivel ez a’ fő T árg y ,  egy különös, és 

nem közönséges Talentumot óhajt, —  egy fér

fiat, a’ ki az Oeconomiában őszült meg , a’ T u 
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dományok rejtekébe bélátó, és kiváltképpen n agy 

Insellér, —  ezen kívül,  íráshoz való kedvet és 

tűrést kiván, holott ettől irtódzik leginkább min

d e n , valaki csak élete’ méttsét nem pazérolja: 

látni va ló , hogy ezen tárgyról sok Oeconomu- 

sok könnyen meg felejtkeztek, vagy ha erről gon

dolkodtak is,  hozzá nem kezdettek, vagy azért, 

mivel az Író csak Oeconomus volt ,  ’s nem In- 

sellér,  vagy azért, mivel az, ha Insellér volt 

is, de a’ nemesebb Oeconomia és a’ külömbféle 

Regulatiók körül nem forogván, 's praxisa nem 

lévén, inkább elhalgatott ró la , mint hozzá kez

dett volna.

N ékem a' természet annyit adott , hogy In
sellér lévén, sokféle Regulatiókban foroghattam, 

és jót rosszat, károst hasznost nem keveset ta
pasztaltam; de kivált néhány esztendők olta, hi

vatalos környűlállásimnál fogva, a’ pallérozott 

csínosabb Mezei Gazdaság körűl , ollyan praxi

sokban volt szerentsém izzadni, a' mellyre a’ 

Magyar hazában kevés Insellér tehetett szert; —  

nem a’ maga hibája, hanem az alkalmatosság 

nem léte miatt, mert hiszen mit bíznak nálunk 

az Insellérre? vagy ki ád itt annak matériát azon 

fellengős tárgyak’ gyakorolhatására, a’ mellevek

re ő magát nagy munkával, és költséggel elké

szítette? —  továbbá, adott a' természet nékem 

még az írásra is kedvet, annyiban, hogy leg

alább csekély tehetségem szerént, a z t , a ’ mit én 

tudok, a' nem tudókkal közöljem, és életem' bár 

melly gyenge lámpássát a' Hazám' homályosabb
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r ejtekeiben meggyújtsam , 's a’ hivatalos fogla

latosságomtól megmaradott idő met ,  ’s téli éjt

szakáimat munkára fordítsam; de mind e’ mel

lett is,  azt a’ természet tőlem megtagadta, hogy 

én tökélletes lehessek, hogy ne hibázhassak, 

hogy nagy tudománnyal b irhassak, hogy min

dennek kedvét megnyerhessem: azért is, a’ 

mennyiben külombözöm egy nagy tudománya 

férfiútól , annyiban külömbözik munkám is a’ 

tökélletességtől, —  annyival is inkább, mint

hogy jeget törtetni nehezebb, mint a' tört úton 

terhet huzni. — Így tehát senki tőlem tökélle

teset ne várjon, de a’ tökélletlenért is meg ne 

itéljen, mert ha soha se kezdünk, soha se ha

ladunk. —  Oeconomiát írok ugyan, sőt az O e 

conomiának kezdetét; de munkám nem a’ Föld 

termését tárgyo z za , hanem a’ Gazda' elméjét éle

síti,  -  nem azt írom, hogy ki?  mivel gazdál

kodjon? hanem hogy gazdálkodásának ágya mi 

módon vettessen meg? —  Nem azt írom, hogy 

mellyik a’ legjobb gazdálkodás? hanem hogy 

melly feltételek teszik azt lehetségessé? — For

mát írok , nem Matériát.

De mivel a' forma a’ matériával igen atya- 

fiságos egybeköttetésben v a n : lehetetlen elke

r űlni, hogy némelly helyen, a’ világosítás’ ked

v é é r t , matéria is elől ne forduljon, —  annyival 

is inkább, minthogy így a’ dolog kevesebb szó

val is világosabb, és az együgyű elme is kön

nyebben megfoghatja.
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Semmi Auctort nem hozok fel , mert sokkal 

kissebb vagyok, hogy sem valamelly Nagy fér

fiút megditsérhetnék, és sokkal nagyobb, hogy 

sem valakit kárhoztatnék. — A ' gyakorlott olvasó 

tudni fogja , mellyik ideát honnan merítettem? 

egyebeknek pedig elég azt tudni, hogy a' tudo
mány’ érdeme nem az Auctor' tekintetén, ha

nem a' közjó boldogításán fundálódik.

Egyébaránt az egész munkának czélja a’ 

Nemzeti pallérozódásnak akár miféle tekintetben 

lehető elölmozdítása, a’ mint az olvasó látni 

fogja, —  a’ mellyre ha csak egy hajszálnyit is 

segíthettem; Hazámnak háládatlan magzatja nem 

voltam.

/
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I. B é v e z e t é s .

i. $.

IS  ints nyomorult láb b Gazda, mint a* ki könyv
ből gazdálkodik, —  ezen szavukat nem ritkán 
halljuk az okos Gazdáktól, —  és méltán is. A ’ 
melly Gazda mindég csak olvas, és könyveiben 
gyönyörködik, ’s azokban tartja a’ jó gazdaságot, 
azok mellül küldi ki cselédjeinek a* rendelé
seket, maga pedig utánna nem lát,  nem esmeri 
se a’ cselédjeit, se a’ marháit, se a’ földje tu
lajdonságát, és még is minden kivétel nélkfií, 
azt parantsolja lételni , a’ mit,  és a’ mint vala- 
melly új könyvből olvasott : az illyen Gazdát 
még a* cselédjei is csalják és kinevetik. —* Az 
ugyan tagadhatatlan , hogy a’ könyvekben sok 
jó van,  sót a' ki a’ gazdálkodást nem tudja is, 
könyvet olvasván róla , azt megértheti : de a* 
nem igaz ám , hogy minden , a’ mi a’ könyvben 
van, minden feltétel nélkül, akármelly esetre 
használható volna , mert valamint mindenben , 
úgy különösen a’ Mezei-gazdaságban igen szem
betűnő ama régi mondás: nulla est regula, quam 
non exceptio torquet. —  Itt a’ föld természete, 
az időjárása, a ’ föld míveltetése, a’ szárazság’ 
a’ nedvesség, a* késői vagy koránni munka, a’ 
föld fekvése, a’ napnak, vagy a’ szeleknek kitt-- 
telese, egy szóval, ezer meg ezer környíilállá- 
sok vagynak, a’ mellyck ugyan azon Uegulát 

Gazcl. Fieg> Tüköré. 1



meghamisíthatják.—  Azt moudhatná Ichát valaki, 
hogy c’szcrént tehát nem is szükség könyvből 
gazdálkodni? —  helyesen! —  könyvből ne gaz
dálkodjon senki, a’ ki boldogulni akar, hanem 
gazdálkodjon könyv szerént, az az, okosan, és 
tudományosan, megfontolván minden kedvező 
és ellenkező környulállásokat, magát az időhöz,# y kJ *
és mindenféle esethez alkalmaztatni járlos le
gyen , és ne a’ puszta hiten vagy tekinteten , 
hanem mindég a’ maga tudományos meggyőzet- 
telesén nyugodjon meg. —  Könyveket olvasni 
üres idejében el ne mulassza, mert holtáig min
dég tanulhat, de a’ földbeli gazdálkodás legyen 
mindég a1 figyelme, ne a’ papirosbeli, mert a‘ 
földön valamit termeszteni nagyobb munka, 
mint a' papirosra leírni.

2 . §.

Ezen okból némcllyek éppen ellenkező hi
bába esnek, minden könyvet kárhoztatnak , és 
semmi gazdasági könyvet nern olvasnak. De az 
jilyenek is magoknak tesznek kárt,  mert egész 
a* kinevettelésig hátra maradnak a’ világtól , és 
azon fellyul sok haszon nélkül, kéntelenítőinek 
el lenni, a’ melly pedig talán éppen az ő J'old- 
joknek legnagyobb tulajdona lett volna. ■— h i n 
tsen semmi oka is a' Gazdának a' gazdasági köny
vek* olvasását elmulatni, ha bár maga is köny
veket tudna arról i r n i , sőt inkább meg kell kö
szönni azon faradhatatlan Gazdáknak jóléteiét , 
&' kik még a' könyvírásra is juttatnak drága ide
gekből , vagy talán éjiszakáikból egy részt, hogy 
az emberiségnek használhassanak, tapasztalásaik* 
közre botsáttásával ! Mi volna minden ockono- 
miai tudományunk, ha azt soha senki le nem 
irta volna ? Azütuba, ha ezen Írások közé néha
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véleményei keveredett; de nem mind vé
lemény a z ,  éb minden könyvből leltet valami 
jut tanulni. Minden Gazda írhatna egy gar.da- 
sági könyvet, ha égése életében minden tapasz
talásait feljegyzi , rendbeszedi, ’s közre bocsát
ja :  úgy de inelfyik Gazdának van kedve, vagy 
ideje az illően munkához? Ki íizeti meg fárad
ságát? Flát ha még az olvasók között munkájá
nak rágalmazója is találkozik, a1 ki azt á l l í ta
n á ,  hogy az rósz munka , mert ő a’ szerént va- 
lamelly próbát tévén mcgcsalódott, —  holott a’ 
Szerző a’ maga valóságos tapasztalását, söl mint 
legnagyobb litkát írta le! ÍVern fájdalom e’ az 
ollyan szerzőnek, ha fáradságának és jó szívé
nek illyen jutalmát találja ? —-  Nem . kell min- 
gvárt a’ könyvet kárhoztatnunk, mihelyt a1 pró
ba ki nem üt, mert a* mint mondám, a’ regu
lát számtalan sok környülállások megcsalják,—  
és valóban legtöbbnjrire nem a’ könyvekben van 
a’ hiba, hanem magunkban, nem jól értvén a* 
dolgot, és nem tudván magunkat a’ k o n n főál
lásainkhoz alkalmaztatni, —  nem jutott eszünk
b e ,  hogy ugyan azon következést, egyedül csak 
ugyan azon feltételek alatt lehet vá rn i , mi pe
dig más feltételek alatt vártuk.

3. §.

Ha mind azon halhatatlan Nagy Emberek’ 
munkáit, a’ kik valaha, eleitől fogva, mind e ’ 
mái napig, a’ Mezei .gazdaságról írtak és írnak, 
öszve megöszve olvassuk, és kitanuljuk, és ezen 
tudományunknak velejét vagy summáját kivonni 
akarjuk : az a’ summás kivonás e’ következendök- 
böl lóg ál lani;
a. Ésszel többet teszünk a’ gazdaságban , mini

erővel,
1 *



b. Nem oz erő a’ gazdaság' szárnya , hanem a* 
Rendtartás.

c\ Nem a’ lold gazdagít, hanem az eleven mun
kás elme.

d. Nem a‘ sok föld terem, hanem a’ jó (old.
e. A* commoditas fele a’ földnek.
f. A ’ gazdaságban egy csorbának nyomdoka van

több következő esztendőkre is.
g. A ’ mívelt föld többet ad ,  mint vadon.
li. Némelly vetemény gazdagon terem abban a* 

földben , a’ mellyben más vélemény csak 
sinlődik, —  Aviti minden föld mindenre 
hasznos.

i. Minden fold arra haszná Itasson , a’ mire a’ 
természettől rendeltetett, p. o. a' róna ne 
legyen szőllö, a’ meredek ne legyen szántó
föld, a’ kopár lold ne legyen rét ,  a* vize
nyős fel ne szántasson ’s a’ t. 

k. Mindenféle ÍÖld az Ő teheltségétöl kikerül
hető Maximumot adja m e g ,a '  nélkül,  hogy 
clromlana.

1. A* Gazda fundamentomosan esmerje a* föl
dei természetét, a’ mellyel mennél több
Esztendőkig tanulhat, annál jobb. 

tn. Tv ints rossz füld, rossz Gazda van. 
n. Akármit csinálunk, legolcsóbba k erü l ,  ha,  

elösször jól csináljuk, 
o. Egy okos, ’s az előítélet' jármától ment Gaz

da, igen szép procentekkel használhat^ a' 
mások1 ostobaságát is.
Ezen summás kivonásoknak , és valóságos 

princípiumoknak értelmet kifejtegetni, és meg- 
magyarázni, czélomra nem tartozik, mert ez a 
materialis, nem pedig a’ formalis oekonomiára 
tartozik, azotnba , minden tapasztalt Gazda érti 
és érzi ezeknek igazságát, és a* kik ezekről irtak, 
megmagyarázni is el nem mulatták: azért is én



rsak arról szóllok, a1 mii azok, tzinlo r/él jókra 
nem tartozván nem érdekletlek , t. i. a* ilegula
ti ó ró l , vagy is » gazdaság’ fundamentoiniüiik , 
mellyekre ezen princípiumok épilletnek , ma- 
Lheinalicai rend beszedéséről*

4. §.

Ha csak egyetlen egy ember élne e* vilá
gon : úgy semmi becse se volna a* földnek, kö
vetkezésképpen mennél több ember van a* loid- 
szinén , annál nagyobb értéke van a* földnek, és 
az ő termésinek. — Ha pedig a* föld tele volna 
is emberekkel, de senki azt nem mi vélné: úgy 
azoknak élelmese lenne: és így látnivaló, hogy 
a fold, csak az ember* szorgalma állal lehet 
élelmünk* tárházává. Ezt az ember' szorgalmai 
nevezzük Regulatiimak.

De mivel az ember a* földet nem csak testi 
Jehettségével, u. m. erejével,  a’ szüntelen való 
ásás-vésés, irtás, plántál lás, oltás 's a’ l. által, 
hanem elmebeli tehettségével is regula/hatja, a/, 
állal,  hogy a’ sokféle tudományok’ szárnyain 
a* természet* titkát kitanulván , az cl romlott 
földeket megtudja orvosolni, a’ termesztést meg
tudta sokasitani, nemesíteni ’s a' t. innen látni 
való, hogy' a’ Hegulatió név alatt az embernek 
kétféle munkája értetődhetik a* földre nézve, 
u. in. erőbeli munkája, és okossági munkája. —  
Az okosság munkát olly nagy lökélletességrc 
vitték már a* Tudósok, hogy világ szerte cles- 
mértetetl az az igazság, hogy ezzel többet tesz 
az ember a' földön, mint az erejével,  minthogy 
az erő is csak ez által forditlallialik haszonra. 
Ezen okossági munkának segéd eszközei a’ Tu 
dotnánvok , u. in. u’ C’hemia , Botanica, Ma« 
thesis ’s a’ 1-,—  és így lehelne a* gazdasági Ke



gulatiút ezen tárgyoknál fogva nevezni, a’ gaz
daság’ chemica , botanica , vagy malhetnatiea 
Regulatiójának. A'  chemica Regulatióról csak 
egy Chemicus, a’ botanica Kcgulatióról Rota- 
nicus , a’ mathemica Regulatióról pedig csak 
egy Insellér Írhatna legjobb ut mutatást.

Ez a’ könyv tellát a gazdasági Regulat ió- 
nak azon részét adja e lö l , a’ nieily a* Mathesi 5- 
r o , és az ezzel egvült járó Aestheticára tarto
zik ,  —  és mivelhogy ez, a Mezei gazdálkodás
nak szülő annya, úgy hogy annak minden egyéb 
Regül utiója is,  csak azután mehet tökéi let esség
re , és csak ebben fúndáltatik: tehát a’ Regula- 
tió nevet is átaljában egyedül erre ruházhatjuk.
—  Azért is ezen könyvben a’ Regulatió’ neve- 
alalt értsük a’ Mezei gazdaságnak Mulhernalicai, 
vagy is aesthelico - mathematicai ltegulatióját, 
(meg Magyar nyelven jobban ki nem fejezhetjük),

5. §.

A ’ ki csak egy parányi tudományotskával 
bir is , már az utálja a’ rendetlenséget, ha bőr 
az előtt maga kedvellette is, ellenben erezi a’ 
szépet, a’ jót és a’ csinosságot; —  ha pedig 
ezen nemessebb érzések megvagynak benne, tűs-, 
tént szomjuliozza és érzi a’ rendnek , a' systé
mának , vagy is a’ Regnlatiónak szükséges vol
tát; de mivel nem minden embernek volt mód
ja a’ tudományokra és a’ miveltebb érzésekre 
Szert tenni, —  azomba , az illyenek előtt Injába 
beszéltünk addig a' regulatióról, még annak be
csét és szükséges voltát nem esmérik : tehátKT
ezeknek kedvekért szükség a’ regulatióról a’ men
nyire illendő, előre bővebben értekeznünk, az 
Ő fogyatkozásokon segítenünk, érzéseket felger- 
jcszlcmink, és vélek a’ regulatió’ szükséges vol



tát megesni ért el mink , és úgy leliel osztán magát 
a' regula liúl cl kezdenünk.

6. §.

Hogy a’ regulatió szükséges, azt csak az ta
padja , a' ki nem é r t i , és se a* czélját , se a* 
hasznát nem tudja. —  Ha a' földed 3 calcaturá* 
ra külön van osztva, hu külön van a* réted, kü* 
lön a’ legelőd, külön az erdőd ’s a’ t. így hát 
már regulázva van a’ birtokod, az az ,  minden
nek ki van s/abva a* maga rendje, és semmit 
öszve nem zavarsz. Még hát a* birtokod így el 
nem volt rendelve: úgy e’ hogy szükséges volt 
a ’ regulatió?

Ha kertet akarsz magadnak csinálni, addi_j 
semmit se ültetsz bele , még nem regulazod. 
Elébb bekeríted, felásod , felosztod ’s a’ t., így 
osztán szabadon kényed kedved szerént tehetsz 
benne mindent, ment lévén minden félelemtől » 
és veteményid’ bátorsága megsérletésélöl. L g y  
de az egész gazdaságod nem egyébb , mini egy 
kert ,  mert ebből kivánsz élni: következésképen, 
ha a* földjeidnek igazi hasznát akarod venni, és 
ha azokra a* proportio szerént , az eszlendei 
adót , a' kerted nagyságához képest kiakuroii 
vetni: kétségkívül azokat is reguláznod kell,  kü- 
lömbben nem gazdálkodhatsz.

7. § .

Minden, valamit a’ természet a’ föld’ kc« 
rekt.égére teremtett, bizonyos czélra vagyon te
remtetve»—  egy dolog a' másik7 kedvéért van, 
és mindnyájan öszve véve egy czélra dolgoznak, 
így tehát a’ természet’ tárházában mindent lél- 
találhulunk j valami csak életünk' fenntartásúm,



vagy hasznunkra , vagy gyönyörűségünkre , vagy 
mulatságunkra * vagy boldogságunknak akár- 
rnelly részére is tartoz-hatik. —  De hogy mi mind 
ezeknek igazi becsét erezhessük, és a’ hőséget 
me?nc unjuk vagy megne utáljuk: úgy rendelte 
el a’ természet, hogy az ember semmihez in
gyen vagy könnyen ne juthasson, hanem csak 
munka és faradság által, —  mert hiszem mit ér
ne a’ gyémánt is ,  ha ahoz olly könnyen juthatna 
minden ember, mint az utón heverő kövecsek
h e z ? —  Hogy pedig az ember a’ természetnek 
minden rejtekéhez hozzá férhessen, azt ki bont
hassa; azt hasznára fordíthassa, és a' legna
gyobb akadályokat is meggyőzhesse: adott néki 
a’ Természet egy tehettséget, a’ melly által he- 
gyeket eldönthet, mélységeket betemethet, ten
gereket gázolhat, szóval, a* földnek ura lehet. 
í\li lehet az a’ tehetség ? Talán a'nagy erő? úgy 
de sok oktalan állat százszorta erősebb az ember
nél,  és ezen csuda dolgokat mégse viheti végbe 
a’ természetben. Ez a’ tehetség tehát, a’ mellv

.  u  '  ^ *

a Ital az ember a’ földnek ura lehet, nem más, 
mint az elme., vagy ész, a’ melly egyedül maga 
nz embert minden epyébb teremtett állatoktól
megkülömbözteti. Az oktalan állatoknak a’ ter
mészet elmét nem adott,  de ennek fogyatkozá
sát kipótolja az által, hogy őket a’ természet 
mindenütt a’ maga tenyerén hordozza, mag* 
vezérl i: de az embert a’ természet, tulajdon
képpen véve, a’ maga tenyerén nem hordozza, 
hanem magút magára hagyta , belé oltván a’ 
maga képét, vagy is az értelmes okos elmét, 
így  tehát látni való ,  hogy mi,  nem azon az 
utón járunk, a’ mellyen az oktalan állatok és 
egyéb teremtmények, —  a’ természet nékünk 
semmit készen nem ád, helyünkbe nem hoz, 
helyettünk nem dolgozik, hanem ha valamit a-

—  Ö —



lóriink, magunknak kell utánna fáradoznunk. 
Annyival is iukább pedig, minthogy a' termé
snél készen semmit nem ád számunkra, hanem 
csak durván, nyersen.es míveletlen, és minde
neket magunknak kell elébb a' magunk czéljához 
és hasznához képpest kimivelnünk.—  Ez a’ ki- 
mivelésnem e^ryéb mint a’ fíegu/atió , a’ honnét 
világosan láthatja még a’ Icgmi véletlenebb elme 
is , hogy a Regulatió melly szükséges!

8. §.

A ’ fold, ha nem míveltetik, magútól csak 
gizgazt és dud\át terem. Hogy tehát azt terem
jen, a' mit m i,  a' mi szükségünkhöz képest 
kívánunk; szükség hogy mi a’ lóidét míveljük, 
rajta segítsünk. De mivel a’ földnek isméi sokféle 
grádusai vagynak, a’ mellyeknck természeti tu
lajdonságok szerént, szinte a* legjobb hasznát 
lehet venni: tehát az emberi elme itt ismét ta
hi 1 magának foglalatosságot. Aleri mivelhogy a1 
legjobb földnek azt nevezhetnénk, a* melly leg
hevesebb munkánkkal és fáradságunkkal, á’ leg
több hasznot, adná, legrosszabbnak pedig azt,  a‘ 
melly minden fáradságunk utánn se adná meg ju
talmunkat; szómba az is bizonyos, hocv minden

V  ' S-r v

földnek van valami ollyas tulajdonsága, a’ melly 
szerént használtatva, vagy a’ meílyre alkalmaztat
va ,  a’ tőle ki kerülhető legjobb hasznot adhat: 
tehát látni való; hogy mindent öszve zavarni, és 
minden rend és ezé! nélkül, minden Jóidét egy
aránt, mindenre használni nem lehet. így p. o. a’ 
rét a’ legjobb fö ld , mert ezt se szántani se vetni 
nem k e l l , és még is gazdagon terem kétszer is: és 
így a' földeknek legelső classisára tartozik a' rét.
—  De azért nem következik, hogy tehát minden 
föld rétnek hagyatva adná meg a" legnagyobb



hasznot, m e rta ’ szároz dombos helyeken 5— ö 
hold se terem annvi fü v e t , mint a’ nedves he*J w
lyen egy hold, ellenben a1 gabona a’ nedves vize*
rétben éppen semmivé lenne , holott a’ szántható
szározabb helyeken gazdagon terem, így tehát
látni v a ló , hogy a’ földnek második classisára
tartozik a’ szántóföld , szántóföldnek tartván rniml
a z t , valami csak nem természeti r é t ; rét neve alatt
pedi" semmi eavéb földet nem értvén, mint a'/ • •  ̂
természeti vizenyős lapályt,  külombcn mihelyt
kopár domb, mi n^y árt rét gyanánt földpazérlás, 
szántóföld gyanánt pedig nyereség.— Továbbá, 
minthogy a’ hegyes volgyes helyeken, a’ hegy 
oldalak’ szántása vetése igen terhesen es ik , és 
még se ád annyi hasznot, a' mennyit fáradságunk 
érdemel, va<rv a’ mennyit a' szántóföldtől var- 
hatnánk , vagy a’ mennyit Ö tőlök is , máskeppen 
használtatva reményleni lehelne; azomban azessö 
és hó viz folyamaljai igen rnélly partszakadáso
kat mosnak, a1 kopasszá lett hegy oldalakon: 
tehát legjobb az illyen hegy oldalakat bé ültetni, 
ha helvhoztetések kedvező, szőlővel,  ha pedig 
nem kedvező, erdővel,  mert csak így adhatja 
az illyen fo ld , a’ tőle kitelhető legnagyobb adót.
E ’ szerént tehát a’ földek harmadik classisába 
kéntelenítettünk tenni a* szőlőt,  a’ negyedik 
classisba pedig az erdőt. A ’ szükséges nádos és 
halas tó tartozik az ötödik classisru, a* le csa- 
pollialallan haszontalan motsár, valamint a’ kö- 
velses kopár hegy, és egyéb haszontalan föld, 
tartozik a’ hatodik c lass isba,— és végre az utak 
a* hetedik classisba. A ’ földnek tehát ezen 
sokféle tulajdonságai hoz képest határt szabni, 
annyit tesz,  mint Heg utazni, a' honnét világos- 
tan láthatja még a’ legtnivéletlenebb ember is ,  
hogy a* Regulatió ujelly szükséges.

— 10 - •



9. §.

Ki a* jó Gazda? Ezt neTn abból lehet meg
ítélni hogy sok asztagja van, mert megleheL, 
hogy az olly sok földön termett , hogy más 
Gazda, Két ’s három annyi hasznot vett volna 
annyi földből — sem nem abból , hogy sok 
marhája látszik , mert meglehet hogy több a' 
marim, mint a’ takarmány, —  sem nem ab
ból,  hogy mindenben pompásan tartja magát, 
mert meg'ehet hogy a’ pompa csak egy drága 
palástja a’ fogyatkozásnak , ezek és ehez ha
sonló külső sziliek, nem czimerei a’ jó gazda
ságnak.—  Jó Gazda az,  ki minden földjével,  a* 
legnagyobb ad ó t , a' mellyel az tehetségéhez ké
pest megadhat, megadatja, a’ nélkül, hog\ a’ 
földje elromlatia , semmi heverő földet,a* melly- 
nek okát nem tudná adni, meg nem szenved.—  
Jó Gazda az, a* ki ugyan azon feltételek alatt 
több hasznot mutat, mint más. Úgy de ezen tulaj
donságokat próbálás , gyakorlás és tudomány 
nélkül mognern szerezheti magának a' Gazda. —  
Minden földel a* legnagyobb hasznot megadatni 
ez olly munka, a’ melly végeit esuierni kell az 
egész keze alalt lévő minden földeknek tulajdon
ságait, kell tudni a’ gabona nemek természetét, 
mellyik, minő földet szeret legjobban, — kell 
tu dni,  mellyik vetemény után, mit kell vetni 
vagy mívelni a* földel,  és ha bár mindezeket 
tudná is valamelly Gazda, még csak magát, és 
nem a’ földjeit készítene el a‘ jó gazdálkodásra, 
mert a" bölts gazdálkodás rendet, és igen is jó 
ren< let ki van mindenben, annyival is inkább a* 
fő fu n damen t o m bán , vagy is a’ földön. Ezt a* 
rendet a’ földje kiterjedésének megadni, nem 
egy éb ,  mint Htrgulázni, a’ honnél világosan

—  11 —
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láthatja még a’ legmíveletlenebbember is ,  hogy 
a' ílegulatio melly ízüséges.

10. §.

A z egész emberi nemzet* élelmo a* földbő! 
terem. Ha tehát az bizonyos, hogy mindnyájan 
élni akarunk, és éhei meghalui senki se kivan: 
úgy előre számot tart minden a’ maga élelmére.
De hat ha valameltv szcrentsétlenséii miatt kcve-

k* •

sebb terem, mint kellene, akkor, a’ kinek nem 
jut belőle, az ne e g y é k , vagy éhei meghaljon?
—  Valamint tehát az bizonyos, hogy mindnyá
jan élni kívánunk: úgy szükségképpen a’ legszo- 
rossabb calculusba kellene annak az eleségnek 
lenni, a’ melly esztendőnként élelmünkre meg- 
hivántatik, és ez ciánt a’ legbizonyosabb ren
delések és rentartások szükségesek. Úgy Jo »•* 
emberi nemzet' élehnéta' mezei Gazdák termesztik, 
ezeknek pedig a' maguk számtalan sok szükségeik
ről,  kiváltképpen erojekről , marháikról , ezek
nek kitartásáról szinte gondoskodni k e l l ; —  to
vábbá, az idő járása bizonytalan, egy véletlen 
nap megcsalja a* Gazda’ minden reménységét, 
a’ télnek nem reménylett hosszasága éhei hálást 
okozhat marháinak ’s a’ t. Mi volna hát ezen nagy 
szükségek, és elkerülhetetlen félelmek közölt a’ 
Gazdára nézve örvendetesebb, mint ha egy tán* 
tori thatatlan bálorságos vasmatskához támasz
kodhatna. Hlyen vasmatska pedig nints egyébb 
mint a' calculus, az az ,  a’ bölcs gazdának cal- 
Culáini kell, hogy semmit ok nélkül,  v»kláha 
gondolom formán ne le g y e n , hanem mindene 
bizonyos rend,  mérték,  idő ,  és szám szerént 
határozódjon, az az calculál|on. — Ha mértéke 
vagy száma nintsen szükségeinek, a’ véletlen 
szcrcntsétlenségekoc-k, az idő változásainak, a’
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jövendő bizonytalanságának 's a* t. tehát legyen 
mértéke az ö földjeinek, a’ rajtu elülhető bar
mainak , a' hozzá elegendő cselédeknek, mérték
re vessen , mértékre takarjon, mértékre kaszál
jon, merték re etessen ’s a* t. így és csak egye
dül így lehel valakit bolts Gazdának mondani,
—  így áll néki , a1 mint mondják, jó renden 
a' szénája , —  így bizonyos ö mindenben , így 
tudja minő lábon áll. A 1 culculus az az egyetlen 
egy menedék, a’ mellyhez, minden véletlen ese
tek elölt szcrentscsen folyamodtunk, —  a’ calcu
lus ád just az idővel és a' jövendővel truttzol- 
nunk, minthogy ennél fogva, a’ jövendő olly 
bizonyosan bé üt,  mintha már megtörtént vol * 
na, ha egyébaránt a’ hatalmunkon kívül lévő 
szerencsétlenségek megnem zavarnak , de a* mel-
Ivekre szinte culculálni , egv bölcs Gazda élnem*» * \
felejtkezik. — Ha a’ Gazdának mindene rendre 
és ealculusra mén, akkor a’ jöredelme és haszna 
is,  calculus szerént mindég bizonyos, a’ melly 
ha bár egy esztendőben igen nagy summára nem 
nevelkedik is, még is jobb annui, a’ ki egy idén 
sokat be vesz, másszor |>edig csak nyomorog és 
sinlődik, jól lehet, a’ gazdát egy esztendei nyo
morúság tíz esztendőre is hátra velheii. A ’ melly 
Gazda nem calculál , hasonló azon emberhez, a' 
ki poropássan é l ,  még valamije van, ha pedig 
semmije sints, koldulni mén: a’ melly Gazda 
pedig calculál, hasonló azon egérkéhez , a’ melly 
télen által a’ tele gránáriumba vélte lakását. A ’ 
Gazda cálculassának pedig legelső fundamentu
m a,  földjének, mit az egész gazdasága funda-
mentomának czélaránvos elrendelésében á l l , merifcl
hiszen, hogyan lehet plt calcuKtlni, a* hol még 
a’ táblák’ nagyságát se tudja d’ Gazda? ha egyik 
tábla, vagy egyik vető nagyobb a’ másiknál ? ha 
mindene a’ kárnak nyílva ál l?  ka ninls bátorsága?
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ii inis systemája? —  Mennél többféle véleményt 
vethet a’ Gazda esztendőnként, annál bizonyo
sabb a’ calculus, mert egy esztendő se lehet olly 
kedvező , hogy minden eleseg bőven teremjen, ha 
igaz az, ho*;y némelly vetemény szároz, némelly 
pedig nedves időt kíván, —  egyszóval a' czélará
nyos llend a’ lelke a' gazdaságnak. A ’ földjeinek 
tehát a’ czélarányos rendet megadni, annyi mint 
Regulázni, a* honnét világosan láthatja meg a’ 
legmíveletlenebb ember is , hogy a’ Regulatió 
melly szükséges.

11. §.

Ha a’ Gazda földjei a’ trágya részektől igen 
messze vágynak : olly sokba kerülne a’ trágyá
zás , hogy a1 föld a* legjobb termése mellett se 
adna annyi hasznot. —  11a a" Gazda földjei apró 
darabokra, és úgy elvagynak egymástól szaggul- 
va , hogy a* Gazda, az ö drága idejét, csak a’ 
hozzájok való járással is eltölti, azokat a’ károk* 
tói meg nem mentheti, ha csak minden darab 
földjéhez külön csőszt nem tart; az illyen föl
dek sem adnak semmi hasznot, —  Ha a’ Gazda 
földjei úgy elvagynak a* mátok földjei állal zár
va , hogy azokhoz szabadon , kártétel nélkül 
hozzá nem mehet, és csak néha engedtetik meg 
a’ mások földjein keresztül a* hozzá jutás; —  c9 
ha a’ Gazda földjei nem egészen a’ maga tulaj
don birtokában vagynak , hanem azok másokkal 
is ,  akármelly tekintetben közössek : az illyen 
földeken csak nyomorog a’ Gazda, legnagyobb 
szorgalma mellett is ,  és ezek, nem csak a’ tö
lök kitelhető legnagyobb adót mennem adhat
ják , de még a’ Gazda fáradságával i s , eszten
dőnként adóssak maradnak. —  Ha tehát a’ Gazda 
boldogulni akar, megkivántatik, hogy minden
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Mrljei KÖr.el legyenek a1 trágya fószcklit'z,—  
b o g y , ha lehet, minden földjei egy tagba le 
gyedek , —  hogy azokhoz szabadon mehessen, —  
és hogy azok , senkivel közö&sek ne legyenek. —  
A ’ földnek ezen gazdaságra alkalmatos voltát 
nevezzük coramoditásnak. ígv tehát látni való ,  
hogy a’ commodilás , ha többel nem is, de leg
alább fele áriával felér a1 földnek. Ugv de a’ 
rommoditásnak is grádusai vagvn.ik , és azt ma
ga a1 Gazda is,  a* jó és okos intézet által igen 
nagy tökélletességre emelheti, és sok esetben 
a/ mondhatja, hogy a’ földjéről be vett haszon
nak legalább is felét , a’ eommoditásnak köszöni.
—  A ’ commodilás ugyan positivus hasznot nem 
sokat ád, de negativus hasznot igen sokat , az 
az, igen sok kártól megőriz, sok költséget meg
ment, és így méltán a1 haszonnak felét teszi.
—  A* földeken tehát a’ commoditást ki eszkö
zölni, annyi,  mint Be^ulózni, a’ honnét vilá
gosan lát Imi ja még a’ legmíveletlenebb ember 
is,  hogy a’ l legulalió melly szükséges.

12. §.

Sok földön sokat termeszteni, nem nagy 
mesterség: de kevés földön sokat termeszteni, 
ebből álla* Gazda érdeme! pedig azt senki se 
tagadhatja, hogy találni egy ollyati hold föl
det , a’ mellyen magán annyi terem, mint más
ból öt,  hat,  ’s több holdakon is. Már pedig 
egy holdnak mind a’ szántása , mind a’ trágyá
zása , mind a’ belé vetett mag, mind a' letaka
rná**, szóval minden munkája kevesebb mint öt 
Kőidé. Az illyen föld tehát a’ Gazdára nézve 
megbecsülhetetlen, mert nem csaK ugyan azon 
feltételek alatt, (caeteris paribus) de sőt Keve
sebb munka és költség után is többet íizct, és



hasonló az aranyhoz, a* melly az Ö kis testében 
nagy becset tart. Ebből tehát nyilvánságos az, 
hogy a' melly gazdának jó bár kevés földjei 
vagynak , az jobb Gazda lehet annál , a’ kinek 
bár tiz annyi rossz földjei vagynak. Es így a’ 
gazdaság fundaraentoma áll még a földek javí
tásában is, ha ugyan bizonyos az, hogy a’ leg
jobb föld is elromolhatik, és ellenben rnunka 
állal a* természeti legrosszabb földet is jóvá lehet 
lenni. A ’ földeket jóvá tenni trágya által leg
jobb volna, de mivel ebben nem lehel mindég 
módot találni: tehát legjobb olly eszközökhöz 
nyúlni a’ ni cl Ivek azt lehetségessé teszik , — ezen 
eszközök pedig egyedül csak a’ Regulatió* utjun 
lehetségesek, a’ honnét világosan láthatja még 
a’ legmiveletlenebb ember is, hogy a’ Regulatió, 
melly szükséges.

13. §.

Mind egy a’ pénz, akármiből vesszük b e ,
—  az Ananászért csak ollyan pénzt fizetnek, 
mint a’ krumpliért. Nem szükség a' gazdának 
magát egy két nemesebb véleményhez kölni, 
mert meglehet , és többnyire úgy is van, hogy 
az alábbvaló véleményből több hasznot vettünk. 
Mennél többfélét termeszt a’ Gazda , annál több
féle jövedelemre tarthat számot. Úgy de sok
félét, csak a’ regu'.ázott gazdaságban lehet vetni,
—  azomba , a’ földnek a’ trágya az Annya , aJ hon
nét a’ Gazdának a’ trágya gyűjtésén kell iparkodni; 
de ezt is csak a’ regulázott jószágonn lehet esz
közölni, —  valamint a’ hol természeti Rét niots 
mesterséges Réttel és sok költséggel kell azt ki 
pótolni,  és annyira vinni, hogy a’ gazdaság olly 
talpon állyon, mintha a’ legjobb Rétekkel bír
na: úgy de a* mesterséges Réteket is csak a’ re-
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giilázolt földön lehet systema szerént gyakorolni .* 
ezekből tehát világosan láthatja még a’ legmi- 
veletlenebb ember is, hogy q’ Regulatió melly 
szükséges.

14. §.

A ’ Regulationnk grádusai vagynak. Ugyan 
azon egy dolgot ezerfélekvpen is lehet regulázni 
és egyik jobb lehet a* másiknál, úgy hogy «’ ki 
a legjobbikát eltalálja, az n’ legboldogabb és 
legszerentsésebb. Ezen bolts eltalálásunk1 szü
lő annya a* tudomány, a’ tapasztalás, és a’ jó 
példák. —  Hu már a’ Gazda földje re-tilázva, és 
a’ Regulatió helyesen van intézve: aKkor osztán 
a’ Gazda flott nyitva áll a* legditsősségesebb 

'mezei gazdálkodásnak útja, hozzá kezdhet akár 
minénm gazdálkodáshoz , követheti a’ legna- 
gyobb Oeconomusokat , gyakorolhatja azt , a’ 
mit a’ könyvekben olvasott, sőt maga is újjnbb 
újjabb találmányokkal és tapasztalásokkal nevel
heti a’ mezei gazdaság’ tudományát* Ollyan a’ 
regulázott mezei gazdaság, mint e<?y masina, 
p. o. mintegy óra,  a’ mellynek kerekei szünte
len körösköriil forognak, é* magoktól önként 
elmennek, mindenül a’ néki ki rendelt utón, a* 
nélkül, hogy legkissebb závarodásba jönnének; 
mert mindenik tészi a’ maga kötelességéi, egy 
fő rugó erőből vonattatván. Ellenben ollyan a’ 
regulázatlan mezei gazdaság, mintegy szél-ma
lom , a* melly, ha Síéi fúj , forog, ha nem fúj,  
á l l , — ha lassan fúj,  lassan forog, ha nagyon 
fú j ,  nagvon. forog, és mindenkor egyenetlen.
—  A ’ Regulatió, egy ollyan eleven és munkás 
Capitalis, a’ mellynek interressét maga a’ fold 
rövid idő múlva , a’ capitálisnál nagyobbra ne
veli, mert csak ez által lehet azt ki eszközölni 
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hogy a' föld soha el ne romoljon, és minden 
löld * legnagyobb hasznot adja. A ’ Hegulutio
a’ miilyen szükséges, éppen olly könnyen is al
kalmaztatható minden földre, a' legnagyobb határ
tól fogva, a’ legkissebb kerletskéig, mert ez 
hozza be a’ rendet , a’ rend ád pedig lelket 
mindenbe.15. §.

Minthogy magok azok a’ Tudósok is,  n’ kik 
n‘ mezei gazdaságról írnak, kiilombozö értelem
ben vagynak az eránt, hogy mellyik l iehen, 
minému gazdálkodás folyt altasson ? uéuiellyck 
a’ 3. calcaturást, mások a’ több calcaturásl, má
sok a' felváltó gazdálkodást ( Wechselwirth- 
schaft) az istállóntartással (Stallfülterey,) mások 
e ’ nélkül,  mások a’ Meklenburgi , mások a’ Hol
steinig mások e’ két gazdálkodást egybe kapcsol
va s a’ t. tanácsolják; de még az is bizonyos, 
hogy nem mindenik mód, minden fiddöu leg
gazdaságosabb , mert egy helyen a* Marha tar
tás, más helyen pedig  ̂ a’ gabona termesztés a’ fö 
rubrikája a’ gazdaságnak; utoljára, minthogy a’ 
Magyar Gazdák is szinle kiilömbozŐ értelműek , 
és egyiknek egyikhez, másiknak másikhoz van 
legjobb kedve és bizodalma :* tehát ezen sokféle 
gazdaság formáihoz képest, a' llegulaiio is sok
féle lehet, mert mindenik mód különös tulajdon
ságokkal van egybekötve, a’ mell vek’ fundamen- 
tomának, mára* Regulatióba kell bé plántálva 
lenni, minthogy csak így lehet belőle a’ kivánt 
hasznot várni, Hogy tehát ininémü. földön mi- 
némü gazdálkodás folyta Hamson? azt meghatároz
n i ,  czélomra nem tartozik, mert ez sokfélekör- 
nyíilállásoktól fü g g , a’ miilyenek, a’ föld nagy
sága , fekvése, természeti tulajdona, a’ kereske
dés állapot]a, a'nagy városok távolsága a1 környék
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népessége's a' t- de mindenek felelt, n’ Gazda’ ét- 
teline, kedve, kívánsága, és akaralja —  ar. én 
ezé lomra tartozik egyed ni utmutatásl adni, akár 
minéraü gazdaság’ formájának elintézésére, vagy 
is regulázására, mert az egész gazdaság Lelke, 
a’ Ilcgulaliótól függ.—  Valamint a’ ruháinkat, 
csak a’ szabónak ügyessége leheti testünkre al
kalmatossá , úgy hogy e’ nélkül, a’ legfinomabb 
posztót is meg neiu viselhetnénk: így a* földel 
is csak a Regulatió helyes volta teszi a’ gazdál
kodásra alkalmatossá, a’ melly nélkül a* legjobb 
földön se gazdálkodhatnánk. Es valamint a' Szabó 
ügyessége nem abban á l l , hogy miképpen kel
jen jó posztót szerezni? hanem hogy miképpen 
kelljen akar mi némi: posztóból csinos és alkal
matos ruhát csinálni ? így a’ Kcgulatiúnak sem 
czélja arról tanítani, hogy mit kell a’ gazdának 
földjébe vetni ? és mivel gazdálkodjon a* földje
in? hanem hogy miképpen kelljen akár minému 
földet, akár minému gazdálkodás’ elfogadására

- alkalmaztatni? —  Hlyen értelemben értekezik te
hát ez a* könyv a’ 11 cgulatióról.

16. §.

Utoljára kívánom előre is átallyában megje
gyeztetni ezen Jegyzéseimet:

A* rövidség’ okáért, és a’ sok szó szapo
rítás elkerülése végeit , holott talán mind a’ mel
lett is , még is igen sokaknak érthetetlen 
leltem volna, kéntelenitiettem Rajzolatokat csi
nálni, és e* könyv hátuljához ragasztani. D eh o g y  
még ezen Rajzolatok is mint mustrák, valakit 
tévelvedésbe ne hozzanak, és valaki azt ne gondol
ja, mintha ezek olly tökélletes Normák volnának, 
a* mell vek közül kiki magának, egy mustrát, a* 
melly néki tetszik, váloszthat, és azt egyenesen
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a' maga földjére alkalmaztathatja; hogy ez ne 
történjen mondom, tehát kívánom előre meg- 
j egyeztet n i , hogy ezek nem valóságos mustrák, 
hanem még a mustráknak is mustrái. Mert u- 
gyan is,  tudjuk, hogy egy Határban melly igen 
sokféle földek lehetnek, u. in. motsárok, nádo- 
s o k ,  szigetek, jó földek, rossz földek, tapos
sak,  hegyesek , követsessek , homokosak ’s a* t. 
azomban ezeknek hel yheztetések és kiterjedések 
is igen nagyon külömbüznek: tehát lehetetlen 
általános regulát vagy mustrát szabni, a’ melly 
mindenféle földben sinor mértékül szolgáljon, 
annyival is inkább, minthogy minden Határnak 
más formája és tulajdonsága van , a’ melly a‘ 
bölts Regulatiónak elég szoros meg fon tol ás i ma
tériájául szolgál.

Jegyezze meg tehát az Érdemes O lvasó, 
hogy én ezen Rajzolatok’ kidolgozásúban nem 
ügyeltem a földnek ezen sokféle tulajdonságaira, 
szemem előtt nem tartottam se a’ löld jóságát, 
se annak rosszaságát, se ré te t , se szározat, se 
heevet se völcvel ,  se nádot se erdőt , mert üfiV• * K' 1 1 ■ 1 • rK
annyi mustrát kellett volna csinálnom , a’ hány 
Határ van , —  hanem mind a’ jó , mind a’ rossz 
földek között váloszlotlam egy közép utat,  az az, 
képzeltem egy halárt ú g y ,h o g y  az se nem hegy, 
se nem völgy,és c ’ mellett minden része, nr. e?ész 
kiterjedésében használható, vagy legalább azzá 
tétethető, leginkább pedii> úgy képzeltem egy 
Határt, kivált a Pusztai Határt, mintha azon 
még soha semmi gazdálkodás nem történt, és 
így az egész fold gzine sima gyep volna, a* rnel* 

, lyen most akarna valaki gazdaságot felállítani.
E’ szerint tehát láthatja kjk í , hoav a’ Hegti- 

latickrol való utmutatás , jóllehet egyenesen 
csak a’ föld formáinak elrendelését tárgy ózz a , 
még i* nem annyira a’ földnek ád formákat,
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mint az okos Gazdának értelmet —  és ig y ,  úgy 
szóJlván, magát a1 Gazdát regulázza, hogy az 
magát mindenféle környülállásokho* késznek és 
értelmesnek találja. —  A' hol tehát a* Gazda’ 
földje az én ideámtól külömbözik, nem szükség 
néki e' mellett megmaradni, hanem ettől unnyi- 
ba eltávozni, a* mennyiben a* földje* minéniusé- 
ge ,  és a’ kornyiilállások kívánják, vagy megen
gedik. Egyébbaránt pedig, két ’s három ideából 
egyet csinálhat, vagy az idő úgy hozván magá- 
v u l , önn magától még jobbat és czélarányosab- 
bat ki gondoljon.

IN ints rútabb dolog a’ konlárságnál. Egyik 
hirnpellér ugyan a’ másikat csodálja , bámulja kö
v e t i , dicséri vagy rágalmazza: de a’ systematikus 
ember miudeniken sa iháll odik. Megesik ugyan, 
hogy a’ hirnpellér néha szerentsésebb a’ Tudós
nál,  de abbúl nem kövelker.ik, hogy mindegy 
volna kontárkodva vagy tudományosan dolgoz
ni. Kontárnak pedig nevezzük azt,  a’ ki annak 
Theoriáját nem tudja, a’ mit practice mível , ’s 
fő princípiuma nintsen,

A ’ ki a* földet regulázni akarja, jóllehet 
Önként érlelődvén, hogy a'Uegulaliúnak , Maj)- 
pa vagy Plánom szerént kell a’ földszinén végbe 
menni, e/.t emliltenein se kellene: még is ezl el 
nem halgalhalotn , minthogy számtalan sok pél
dáit latjuk a* kontárságnak , t. i. sok Gazda abban 
tartja a* jó gazdaságot, hogy néki Mappa nem 
kell,  mert úgymond az Ö szeme többel ér min
den Mappánál, —  látunk reguláztatni, —  a’ te- 
lékekén keresztül kocsúl egveues lineákat , dfi- 
löket ininJen előre készült Mappai Plánutn nél
kül liuzattalni , —  látunk Gazdákat t & kik a kezek 
alatt lévő földek’ summáját az eletekért rnei; nem 
tudnák mondani, sót erről gondolkodni is ne- 
veLtséijnek tartják, ’s a* svslcmulicus Gardákat,



a' kik ezt cselekszik, ki nevelik! Sajnállaudó 
kontúrok ! ok talán a’ pénzt se olvassak meg ’s a/, 
akörül és mérőről semmit sem tudnak.

riánum nélkül regulázni, ’s u' gazdasági 
minden legkissebb földnek földmérői mcnn\isé- 
gét nem tudni, annyi mint kontúrkodni.

II. U r b a r i a l i s  R e g u l a t i o.

17. §.

i V  kegyelmes Urbárium olly atyai képpen 
gondoskodott a* szegény jobbágy' állapotjárói, 
nogy annak’ , u’ miilyen bizonytalan és határta
lan mind birloka, mind u’ tőle való adózása volt 
az elölt : éppen olly bizonyos és meghatáro
zott számra es mértékre rendelte mind birtokát, 
mind a* tőle való adózást. —  Mennyi légyen mind 
keltőnek a’ száma? azt minden helységnek a’

1/ o

maga Urbariuma megmutatja. —  A 1 jobbágyság
ra tehát az Urbárium szerént járandó földeket 
illendő mérték szerént ki osztani, neveztetik 
Urbarialis RoguUtionak. —  Jóllehet pedig a z ,  a’ 
jobbágyokra nézve igenjó, ha a* földjeik szám 
arányossan regulázva vágynak,  hogy így senki 
meg ne csalódjon, és k ik i , a’ mennyit b í r , an
nyiról adózzon : mindazáltal, minthogy a* llegu- 
latiónak grúdusai vagynak , és egyik jóltévobb 
lehet a* másiknál: tehát a* jobbágy’ boldogsá
gára nézve is ,  nem mindegy,  akármint regtt- 
láztasson is birtoka, mert a’ bolts líegulatio ötét
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boldogabbá teheti, mint az egész Urbarialis 
birtoka, e* nélkül.

18. §.

Kétféleképpen tekinthetjük azon fűidet, a* 
mellyel az Urbárium a’ jobbágynak rendelt, t« i. 
adózás a la t t ié vá ,  és adózástól mentt íbldet.-— 
adózás alatt lévő Urbarialis föld a’ szántóföld, 
a’ mellyroI tlézmál adni, és a’ Legelő mező, a’ 
mellyröl némelly aprólékos adózást tenni köteles 
a' jobbágy. Adózástól menti föld pedig a’ l é t ,  
mert ettől déztnát nem ád, ha bár a’ rét fogyat
kozása szántóföldben van is ki pótolva, mert a’ 
dézma helyett a’ katonaság számára tartozik ele- 
fiéget adni.— Ezen háromféle földnél, n. m. 
szántóföld, rét ,  és legelő földnél egyebet nem 
rendelt az Urbárium a’ jobbágynak , mert még 
az udvara is a ‘ lakhelyével együtt a1 rétbe szám- 
láltat ik .— Kender és káposzta földet pedig maga 
a‘ jobbágyság, vagy a’ rétjéből szakaszt k i , c* 
akkor, mint rét,  minden adólól m entt , —  vagy 
ti szántó földekből rekeszti e l ,  és akkor, mint 
szántóföld, dézrna alatt van; —  vagy pedig az 
uraságtól, bizonyos haszon tétel fejében bérleli 
k i ,  mint a* szőlő hegyet szokás ki bérlelni, és 
akkor,  a‘ contraclusbeli pontok’ lerho alall van

1 9 .  § .

A" gazdaság’ fo princípiumai közé tartozik 
az, hogy a’ földből,  mindég a’ tőle kitelhető 
legnagyobb hasznot vegyük,  a* nélkül hogy az 
elromoljon. Ezt a* princípiumot el is éri majd 
minden ember aT kertjében, a' honnét sinór 
mértéket vehet kiki a’ kertjéről a*szántóföldje re, 
a’ uiellytól el térvén, eltér a’ (Jazdajövedelme is



a" várakozástól. Az Urbarialis Regulatió el kez
désekor tehát ezt a’ kérdést lehetne feltenni : 
vaílyon a’ legjobb módon akarják e1 , —  vagy 
középszerű módon , —  vagy a' legrosszabb módon 
ejteni a’ Regulatiót? igy tehát ezen kérdésro 
leendő felelet határozza el u’ Uegulatiónak mi- 
nénúiségét f a’ mellvtol fngg osztán a z ,  hogy a' 
jobbágy az Ö Urbarialis birtokából igazi hasznot 
vesz-é vagy nem? és az ineg adja e* a’ tőle ki- 
Icllheío legnagyobb hasznot?

20. §.

Legjobb Urbarialis Regulatió a* volna , ha 
a’ jobbágynak minden földje egy tagban adatlut- 
zia ki. Egy Urbarialis sessióhoz ha van 2 k Hold 
szántó és 12 Hold réti föld, és i4H o!d pascuum: 
így tehát egy Urbarialis sessiót közép számmal 
tehetünk 50 Holdra , mert néhol többre is ne
velkedik. Már pedi^ 50 Hold föld egy tagban 
olly szép Telek,  hogy az maga egy Majorságot 
fo rm ál , és a’ legnagyobb Oecooomusokkal Jeliét 
rajta vetélkedni. Ha ez a’ majorság alkalmatos 
figurában, az az, nem hosszú pánLlika formában, 
hanem négy szegletiig vagy éhez közel hason- 
littő formában adatik k i , korul árkolíatik, bé- 
kerittetik , másoktól eizáratik , és egyedül a* 
Gazdának tulajdonává tétetik : akkor már kész 
az a* kert ,  a’ melly, a* Gazda’ mindenféle szol
galmának elfogadására, és ezerszerle való meg 
jutalmazására alkalmatos, mert a’ G a z d a  senki
től nem háborgaltatvan, olly intézeteket tehet, 
hogy azok minden esztendőkre hathatósabb b e 
folyást eszközölnek, és mint szokás, senki által 
cl nem rontalván, rövid idő múlva, majd nem 
hihetetlen, és tehetségjeken fellytil való haszon* 
ual adósnak.
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21. § .

Ezen Urbarialis llegul ali ót pedig így kép
zeljük : huzatlassanak az I-sö képzet szeréül a’ 
felosztandó földön vagy haláron keresztül annyi 
pár huzamos dűlök A l i ,  Cl) '» a’ t , a’ mennyi 
kikerül,  és olly szélességre egymástól, u’ niil- 
lyent a fold* fekvése legjobban javasol. Mind- 
azáltul, ha e^vébaránt a' fold feluése ellent nem

t r r r

;ill, cs a/. 50 htuclnyi sessiúkal valóságos c|nad- 
rátumban akarjuk kivágni : tehál ezen dűlök pár
huzamos szélessége 245 öl legyen* így osztán 
a’ hosszába is, minden scsmo 2Z»5 öl lészen.—  
Ha pedig a’ d iíök’ párhuzamos távolságát éppen 
245 ölre kíhasogalni a* föld1 fekvése meg nem 
engedi: lehel nz , valamivel löbb is, kevesebb 
is, de már akkor a1 sessiók szélessége is eliez 
mérsékel telik. — Hlyen kihasogutott 50 holdnyi 
sessiókal képeznek már a/, I-sö képzetben a1 37 , 
3U, 3 0 , ü0 , 4 1 , 4 2 , 45 ’s a1 t. osztályok, a’ 
mellyek külön külön sessiós Gazdáké , és a* 
mell veken minden Gazda, a’ maga okossága és 
értelme szerént gazdálkodik , felosztja földjeit 
úgy , a’ mini. neki tetszik, ealeaturákat szab , 
pascuumot h á s v ,  és a’ pallérozott mezei gazda
ságot követheti, a’ földnek igazi hasznát ve&zi , 
és a1 föld , mind c1 mellett is, paradicsomi pom
p á t ,  és szelíd ábrázatot vesz magára, a’ mint 
az első képzetben láthatni. Itt lehál minden 
sessió köröskörül van árkolvu, vagy e’ keljeit 
eleven sövénnyel körül ültetve, a1 melly S'- ôI- 
isóUba kérni, és még is legerossebb és állan
dóbb,  ha leszurdalt bodza-fa ágatskák közibe 
szí irdalt. Lycium Barbatum ágatskáival van e l
ültetve, a’ mellyek egy két esztendő múlva, a’ 
kőfallal vetekedő erősségbe ősz ve nőnek. Kzek 
az eleven kerillésck , valamint a' keltnél, úgy
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il l is igen szükségesek, de legnagyobb örömöt 
akkor szereznek a1 Gazdának, mikor észreveszi 
azt, hogy minden ellenség ellen ezek oltalmaz
zák jószágál, nem csak a’ barmok ellen, de még 
az idő járása ellen is, minthogy a’ száríltó sze
leket megakadályoztatják, a’ szélvészeket meg
törik , a’ climát megváltoztatják , és kivált télen 
állni, nem engedik hogy a* szabadon fűlő szelek 
a’ havat a’ föld színéről mind elseperjék, sőt 
inkább a* szél hordta havat is mind (elfogják, 
és az ott megmaradván, tavasszal olvad el las
sanként, gyenge éltető nedvével a* szomjas lói
déi kövérilvén. A* ío útról A B ,  van a1 bejárás 
mindenik sessióhoz és mindeniknek kapuja R 
ott van, a* hová a’ Gazda az ő czélja szerént 
legjobbnak gondolta. Ila továbbá az I betű je
lenti a’ legelő m ezőt, a’ mellyen egvszer’smim] 
az istálló, a’ tragyafeszek, a’ nyomtató és csép
lő hely ,  és a’ kazalok is rajta vagynak, —  és na 
az a ,  b ,  c , d ,  e ,  f ,  g ,  h , betűk alatt levő 
táblák jelentik a' földnek egyenlő táblákra való 
felosztását: így már képzelhetjük a’ .18 ,.3(), Z»o, 
i»l , /»2, és /*3-dik sesslókon a’ gazdálkodás' 
sokféle módját, és a’ Gazdák* sokféle ideáit, a* 
kik egymást mindég köszörülik, és vagy a’ kei.

0  O v  ü   ̂ C V

vetésre, vagy a* Iruttzolusra is ingerük. Ila pe
dig a’ lo dülok AB úgy hasogattatnak k i , mint 
a 2-dik képzetben az a i , bk lineák ’sa’ t., akkor 
a* hozzá járásra való commodilás legtükéllelcs- 
iebb.22. §.

Akármelly számtalan ellenvetések letessenek 
is ezen Regulatió e l len, mind azok elégtelenek 
arra, hogy lerontsák a' gazdaságnak azon Prin
cípiuma't, hogy a’ föld cgv tagban mívelletve



— 27 —

adjrt meg a' legjobb hasznot. Ellene mondani 
ugyan lehet mindennek, de még azzal semmit 
egyebet meg nem mutatunk, mint a z t , hogy 
lennünk,  meg a’ magunk boldogsága ellenére 
is praéjudicium uralkodik. —  íla fel tehetném 
a z t ,  hogy minden olvasóim mivolt érzésnek, 
úgy itt a' fizó szaporítással az időt nem veszte
getném : de mivel némelly érzéketlenebbek is 
lehetnek, a’ kik előtt némelly ellenvetések* meg
fejtése nélkül homályosságba maradna a1 dolog 
értelme : tehát azoknak kedvekért a’ legneveze- 
tessebb ellenvetéseket bontzoijuk fel.

1-sö E l l e n v e t é s .  Ha a* jobbágynak min
den birtoka egy tagban adatik k i , akkor nem 
terem annyi szénája is,  a’ mennyit a’ katonaság 
számára adhat. —  Fele let: Ha szénája nem te
r e m , terem annak helyén legalább is kél annyi 
haszna, pénzen pedig mindent lehet szerezni.—  
Azom ha, ha éppen elég rét van a1 halárban, 
akkor a’ rétbeli Urbarialis birtokot külön is ki
lehel,  szinte egy tagba osztani. Vagy pedig ha 
nem vokia elég rét a’ határban , akkor a' Hely
ség' neve alatt vámoltasson ki akkora ré t ,  a’ 
mellyen az adóra elégséges széna terem T így 
osztán a’ Falu* kazaljából kerül ki a’ katonaság* 
szénája nem a* jobbágyéból , és még is minden 
Jobbágy tesz hozzá, mivel a’ Falu rétje akár 
melly nagyra vágatolt is ki , az a’ jobbágyok 
rétjeibe proportio szerént beszarnittatkatik, az 
az annyival mindenik kevesebb lesz.

2-dik E l l e n v e t é s .  Közös pascuum nem 
lévén, hol él a’ Falu marhája? én 'pedig azt 
kérdem, hogy közös lévén a’ pascuum  ̂ hogy él 
meg a' Falu marhája? a* minden napi tapasztalait 
mutatja, hogy mi haszna van a' közös pa.scimni- 
nak. I’í-v hold föld e lé ré se s  más helyeken arra,

Zj  O  v

hogy két tehenei télen nyáron egés^égős állapot-



l>ao , jó húsban tartson , és a* Gazdának a’ tőle 
kitelhető legjobb hasznot adjon: miiünk a' nagy 
térség} az iszonyú sivatag pusztaság meg van, 
ct a’ marha majd éhei vész el rajta, metfl a’ ko
pár mezon , aJ n.tgy szározságban, az árnyékia- 
t.üi rekkenö térségen, a' sok bogár miatt nem 
elletik, öszve aszik, kínlódik, és a’ dögnek van 
kiléteivé, —  a’ kinek jussa sitils a' pascuumhoz, 
sok markát tart,  a’ kinek illene nem tarthat, 
más eteti lel a' részét, más használja a’ jussát. 
A* jó lóidét mindenütt Örömest szántóföldé te
szik, és pascuumnak csak a1 használhatatlan ma
rad,  azotnba még is jó gyanánt száiuittiilik bő. 
De ki határozhatja azt meg, még a* legjobb föl
dön is, hogy egy sessióhoz hány hold pascuum 
illik? kivált ha a’ pascuum közös is !  —  lia 
pascuumnak jó föld hagyatik , az csupa föld pa
zarlás , mert más utón liz annyi hasznot adna az 
a* fold. Egy hold jó loher földön egész nyáron 
által az istállóban több markát, és jobban el
lehet tartani, mint l() hold közös pascuumon , 
pedig egy hold földet lóher alá elkészitléni, 
nem hallatlan munka, azomba egy tagban lévén 
a’ gazdának minden földje, mihelyt valamellyill 
tábla iölilröl az eleség letakaritlatik-, tüstént 
kész a' pascuum, és a’ Gazda maga etetheti meg, 
nem mások.

3-dik E l l e n v e t é s .  A ’ falutól messze lé- 
v é n a ’ majorság, hogy őrzi meg minden Gazda 
a’ maga vagyonát? Elsőben úgy ,  sőt. még job
ban , mint az alföldi keritetlen tanyákon, ■—  
másodszor, minden major kapuja zárva tar tátik 
és harm.ulszor, mint a'helységnek Bakteri, úgy 
a ’ majoroknak is Csőszt kell tartani.

4 -d ik  E l l e n v e t é s .  Az uraság hogy veszi 
ki a* dézmál , ha rét , szá n tó fö ld  , pascuum, 
mind öszve hevei ve vagynak? Felelet,  propor-

—  2 8  —



lio szcrént könnyén kiveheti, mert csak az Ur
barialis szántóföldről .kell dézmát adni, annak 
számát pedig tudja , hogy az p. o. 2/» holdat 
lesz : igy h a t , ha a’ jobbágy szántott földje .50 
holdat tenne is , csak holdról ád dézrnát. 
Azomba , contraelualiter is megegyezne Sok jól»— 
Lágyság az Urasággal,

5-dik E l l e n v e t  é s. Ha egv Tagban van a' 
jobbá gynak mindene, a’ jég elverheti. Felelel: 
Minden hinlsünket vagyonúnkat a’ házunkba 
hordjuk ösz\e,  sőt életünket is annak oltalmára 
bízzuk. pedig a’ házunk, ezerféle veszedelem
nek inkáid) ki van tétetve, mint a’ féld a’ jég- 
essönek. A ‘ szőllohegy is százszorta jobban ki
van tétetve a* jégessönek , mint a’ szántóföld, 
még is iníveljíik ; —  mi Veszedelmessehb, mint 
a’ vízen járni , még is a' legdrágább' jószágokat 
arra bízzuk. — A’ hatalmunkon kivul lé^ö sze- 
rentspllenség elől eléggé mentek nern lehetünk , 
hanem magunkat az időhöz alkalmaztatván bol
dogul élhetünk. A ’ kinek földetekéi szét szántat-

» r v T ?

»a vágynak, az azokon mindé" csak nyomorog, 
és esztendőről esztendőre sinlödik, és mén ** 
szinte mindég félhet a1 jégessőtöl, a me ly őíet 
végképpen lénkre tészi : de a* kinek egy tagban 
van a’ birtoka , az. igazi jó Gazda lehet , mindég 
gyarapodik, mindég; van a’ mihez, nyúlhat, mert 
esak egv esztendőben is több hasznot lát,  mint 
amúgy egész életéhen , és így otet egy véletlen 
jégessŐ még koldussá nem leszi.

6-dik E l l e n v e t é s .  Ha bár jó és syslema- 
tíeus gazdálkodást lehetne is az iIlyen majorok
ban folytatni: de ahoz tudomány és értelem kell, 
kivált a’ felváltó gazdálkodáshoz, az istállón ete
téshez, a’ lóher Icrfneszléshez s a’ t. erre pedig 
»’ paraszt ember éppen alkalmatlan* .Felelet: 
Minden tudomány, a‘ mi cliez megkívántatik,

—  2 0  _
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rSak egy lúlásból á l l , —  a’ haszon érzése, —  a 
mások példája ’s előmenetele, — a’ szükség, csak 
hamar megtanítja a’ Gazdát minden chez raeg- 
kívántató tudományra. Sót inkább , valamint 
most is sok régi öreg tapasztalt paraszt Gazda 
többet tud sok magaveti növendéknél: úgy kü- 
lönössen , az illyen nagy és térés helyen , a’ 
maga tulajdonán, a* bekerített bátorságos ma
jorban volna a’ legjobb módja, nem csak tudo
m á n y  át gyakorolni , de még újjakat is felfedezni.

Egyébaránt , akármennyi ellenvetést mon
dana is valaki ezen majorsági gazdálkodás ellen, 
még se menne annak száma annyira, miut a* 
mennyit a* mostani nyomorult Urbarialis gaz* 
dálkodás ellen mondani |ebet. Az ig az ,  Hogy 
ennek elkezdése, erőltetés által esne meg , és 
munkába kerülne , és talán a’ kinek legnagyobb 
hasznára volna, az kiáltana legjobban ellene, 
mert hiszen, mellyik jó rend az, a’ mellynek fel 
állítása , és mellyik ujjítáji az a’ mellvnek végre 
hajtása könnyén történt volna? és a'kiknek leg
nagyobb hasznára volt ,  azok ncharJzullak volna 
fegyverrel ellene? —  de mihelyt csak egy gyö
nyört! példa volna ezen difsosséges Mezei gaz
dálkodásra, mindnyájan utánna rohannának..

23 . §.

Az igen helyes ellenvetés, hogy aT föld nem 
mindenütt egyarányos lévén , némellyik major* 
(tág a* legjobb, némellyik pedig a1 legrosszabb 
földre esne. De ezen hibának el igazíltása egye- 
nessen u’ felsöségre tartozik. Kern abból áll pe
dig ezen hibának eligazítása, hogy a* qualitas’ 
fogyatkozása a' qnuntitásban pótoltasson ki, az 
az a’ rosszabb földből több hold, és még holdja 
$em 1200; hanem 1300 quadrat ölivei adatas-



són > hanem abból á l l , hogy mikor már ezen 
50 koldus majorságok a’ 1ÓM Slinén a’ földmé
rő által egyenként ki vagynak hasogattalva, ak
kor egy, a* J’ctsÖségtÖl rendeltetett lapaszlaltL Gaz
dákból álló nagy Depulalio menjen ki a’ íöld 
.színére, és sorba vévén ezen majorságokat, e- 
gyenként becsüljék meg, és protocollizálják, —- 
nündeniknek a’ betsét, egy bizonyos summa Ca- 
pitálishoz hasonlítván illyen formán:
1-so m ajor , 50 hold. holdja meg ér

200 ftol —  —  —  10,000 fi.
2-ik major , 50 hold holdja meg ér

200 ftot —  —  —  10,000’sa’t.
3Q-ik major 50 hold holdja meg ér

120 fiot — — — Gooofl.
40-ik major 50 hold holdja meg ér

Q0 ftot —  —  —  4500 fl.
E* szerént meg lévén egyenként minden 

major becsülve, által adattatnak egyenként a’ 
Jobbágyoknak, de ú g y ,  hogy senki ne erőltes
sen vasy a’ drágábbikhoz, vaíjv az olcsóbbikhoz 
állani, hanem mindeniknek a maga kedvére ha- 
gyaltasson a’ választás. Ez meg lévén ki adatlu- 
tik minden major’ Gazdájának, a’ keze .alatt lé
vő major becsűje, és minden Gazda, a’ maga 
adóját azon becsűnek proportiója szerént fogja 
esztendőnként (Ízelni, a’ honnét látni való, hogy 
a’ 40-dik major nem fog annyit fizetni mint az 
1 -ső , jóllehet akkora föld legyen is,  mert a’ 
falura kivetett adót a’ Notarius ezen becsük pro
portiója szerént fogja egyenként ki számolni.

A' mi pedig az uraság’ robotját illeti, az 
már nem ezen becsü propoi'tiója szerént határo
zódik, lianern csak a* íold nagysága szex ént, és 
így egész sessio, akár a’ legjobb, akár a’ leg
rosszabb földön legyen is , egyaránt robotol.



Fel , fertály, vagy octály sessiót éppen meg 
nem lehet szenvedni: de ellenben az 'nen sza
bados , hogy két * három , ’s négy Gazda is 
Öszve ál Iván, öszve vetett vállal bírjanak egy 
egy majorságot, vagy sessiót, a’ mellynek igen 
nagy könnyebbsége és haszna lehet, mert magok 
között, fel osztván a 'm unkál,  mindenik lészi a' 
in:iga kötelességét és a’ major is , soha ninls 
emberi kéz nélkül.

Hogy az illyen majorok szemlátomást javít
tatnak és javíttathatnak, megtetszik abból , mert 
a’ eomrnoditás a* földel együtt concentrálva van,
—  a’ föld egy tagban, és a* trágya fészek is ezen 
van,  és így az idÖ Injába soha el nem telik, 
mert ha a’ Gazda egyszer a* majorjába ki mén, 
tehát minden földjére egyszerre ki ment, ott 
minden idejét valami javittásra fordíthatja, és 
akár mind addig ott lakjon, még a’ munkája 
kívánja. — De mind e* mellett is, minden ötö
dik esztendőben új mustrát, vagy becsut kellene 
a’ felsSségnek ezen majorokon tartani , és a’ 
szorgalmatos Gazdák., a* kik majorjokat megjaví
tották, és annak becsét szorgalmatosságjok által 
fellyebb tudták emelni, ahoz mérsékleti jutalom
mal tiszteltessenek meg.

24. §.

Ha az Urbarialis sessiók illvcn tagbéli ma* 
jorokra volnának felosztva, annak még az a' ki, 
mondhatatlan nugy haszna is volna, hngy a’ 
Nemzet' vagy a Haza Kundusa igen nagy Kriékre 
emelkedne. Most, az urbarialis sessiót semmibe 
se lehet venni mintha annyival kevesebb (Öld 
volna az országban, mert azon senki se kap, 
mint a’ henye paraszt, hogy éhei el ne vesszen, 
-— de ha euy tagban ki adódik, és illyen majo

rokra
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rokra felosztatik , már akkor úgy lehet tchinte- 
ni,  mini magát azt a’ capitálist, a’ melly re be 
csülve volt. Akkor már nem csali a' paraszt gaz
dálkodna az Urbarialis session , hanem minden
féle speculánsok, capistálisták, árendátorok örö
mest fel vallóinak, cselédet tartanának rajta , fárad
hatatlanul mívelnék, javítanák, fákkal beültetnék* 
és rövid idő alatt paradicsomi gyíimöltsös kert
té tennék, és a’ becsét majd hihetetlen értékre íel 
emelnék, (lány zsidó van , a’ ki illyen majorságért 
örömest a1 legnagyobb á rend át meg fizetné * és an
nyi cselédet tartana, hogy minden adózásnak ele
get tenne/ Hány kitanúit heverő if,ú ember van, 
a ’ ki örömest hivatalt vállalna, másnak szolgál
na , de munkásságának térmezőt nem kapván 
inkább hever, mint Urbarialis gazdaságra szánja 
magát a’ mostani nyomorúság szerént, holott 
ha az Urbarialis scssiók illyen majorokra volna* 
nők fel osztva, örömest felvállalná , és egy anglus 
párckal vetekedne? Hány kenyér nélkül való 
régi practicus jó Gazdatisztek hevernek, és sin- 
Iddnek, holott, az efféle majorságon ezek ter
jeszthetnék el legjobban a’ pallérozott mezei _ 
gazdaságot? Melly nagy becse lenne a’ nagy 
városok körül lévő Urbarialis tessióknak, a 'm i 
dőn majd minden polgár szeretne a közel lévő 
helységben egy major scssiót, és azon gazdasági 
erőt tartana , ’s maga a1 városban lakván , estipa 
mulattság és gyönyörűség kedviert is compáni- 
ánkent mennének ki majorságaikba , mint a’ haj
dani római Equesek, az ö Tuskulánumjokba ? az 
semmi ellenvetés sem, hogy . hát a' paraszt e’ 
szerént hová lenne, és miből élne? mert nagy 
az Ország, és az oltsóbb *s távolabb lévő sessiókat 
a’ közép elméjű paraszt szinte mívelhetné, a’ jó 
elméjű paraszt pedig a’ legpallérozotlabbukkal 
egybe keveredne, a’ rossz elméjű pedig külömben 
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6e gazdának, hanem cselédnek való, —  cseléd 
pedig sokkal tö b b  kellene mint most, és minden 
tag m unkába Tolna , senki nem heverne*

Egy 50 holdnyi majort, egy tagban, qua- 
drútban, mint fundust, ingyen meg kapni, és 
ettől semmit egyebet nem adózni, mint a/, ura- 
ságnak 52 vonyós napol, és dé/mát, —  a’ Vár
hegyének pedig 20— 30 forint adót és némelly 
aprólékos tellyesítéseket: ez olly kedvc/.ö felté
tel , a' mellyel semmi uému kereskedés vagy 
árendálás’ utju és módja elő nem mutathat. U- 
gyan is, ha 50 hold földet, epiadrátba ki hüsil- 
\a , árendába kívánna valaki venni: nem tudom 
ha holdját meg kapná e’ 2* forint ezüst pén
zen , és igy csak ezen az áron is azon 50 hold
nak esztendei árendája tenne 100 forint ezüst 
pénzt, —  ezen kívül még a’ szükséges cselédeket 
és gazdasági erőt szinte meg kellene szerezni. 
Már pedig ha ezen Urbarialis majortól való adó
zásokat fel vesszük, azok minden tekintetben 
kedvezőbbek, mert ha bár a’ Vármegyére kel
lene is 30 forint ezüstöt fizetni, az uraság ro
botja pedig, ha 10 garasba vétetne is, még se 
tenne többet 26 forintnál, ha pedig még ehhez 
hozzá tesszük a’ többi aprólékos adózásokat is , 
és azokat is pénzre véve 1/* forintra határozzuk, 
még is mind öszve 70 forintnál többet semmi 
esetben nem fizet, az az ennél nagyobb eszten
dei teher alatt nem fekszik az Urbarialis major»‘ 
Azt pedig kiki tudja, hogy az árendás jószág 
nem örökös, ha bár találna is e’ féléket az em
ber, de nem is találna, és nem is talál, mert 
ha volna, örömest ki árendálnák, kivált a’ 
nagy városok' szomszédságában , holott , az 
áiendának ki telik az ideje , és az árendás 
semmit örömmel nem javíthat , mert másnak 
javít , —  itt pedig a' becsületes birtokos 
üuzda örökös lehet, mindent magának javít,



és azzal á’ fundusa értékét neveli. A* iionnét 
világossan ki tetszik, hogy csak egyedül az illyen 
Urbarialis gazdálkodás hozhatná mind a’ Iiaza' 
értékét, mind a* .Nemzet’ pallérozódását arra a' 
dicső poltzra , a’ mellyet eddig csak idea képpen 
tartottunk szemünk előtt!

25 . §.

Láttuk, miben áll az Urbarialis Reguta- 
tiónak legjobb m ódja: lássuk most minémü %* 
közép módú Urbarialis Regulatió?

Minthogy az Urbarialis birtokokat úgy le
het tekinteni, mint közbirtokosságot* rést sze
rént magok közit* rész szeréot, mivel ritkán van 
ú g y , hogy valamelly határban, a* földes ura
ságnak is táblái ne volnának: tehát meg lehetős 
lessz, és elég commoditást á d , legalább a* szo
kásbeli öszve zavart Urbarialis Reguládénál 
többet fog érni az Urbarialis Regulatió* ha az 
e’képpen megy végbe: ha a* parasztok arra rá 
nem mehetnek is, hogy minden Urbarialis sessio 
külön külön egy majorságban osztattasson k i : de 
legalább arra rá menni kívánjanak, hogy min
den Urbarialis birtok , a’ legelővel és réttel együtt, 
külön egy tagba ki adatasson, úgy hogy az , az 
urassággal közös legeltetésü ne légyen hanem a* 
legeltetés jussa, annak meghatározása, ökör me
ző tiltása ’s a’ t. egyenesen a’ Helység’ vagy az 
Elöljáróság’ hatalmába légyen. Ha erre rá nem 
mehet a’ jobbágyság, kár és haszontalan költség 
a’ Regulatióra költekezni ; ha pedig rá mehet, 
akkor a' Regulatió a’ következendő módon me
t é l  vég be:

26. §.
Legyen az egész Határ a* 2-dik képzet sze

rént fel mérve és papirosra rajzolva, i ,  k ,  1,
5 *
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i» , n . o ,  p , q ,  r ,  i ,  t , '« a’ t a' niellymap- 
jiáti, csak a’ külömb természet u földek fegyenek 
feljegyezve, p. o. az erd ő, sí.őllő hegy, hely
ség q , és ha volnának tavak , nádossak, haszon
talanok , 's a’ t. — Ha a’ helység fekszik a' q , he
lyen , tehát legelsőben is abban kell meg egyezni, 
hogy a* helység körül körtisköi ü l , szabad kö 
rüljárás híigyattasson, a’ melly küldmben is Lúd 
merőnek szükséges, ezen körüljárásnak nagysága 
előre mcgliatároztatván, ollyan figurában met- 
iződhetik k i , a' miilyent a’ fold fekvése enged, 
■vagy a' llegulázók' intézető megrendel, úgy 
mint ncgy szegleiü, vagy ovális, vagy sok ol
d a lú ’s a’ t. —  Én itt példáúl karikának tettem, 
a* mit jelent az a , b , c , d 4 e , f , g , h , karika. 
Ez a' karika tüstént fel árkollasson, és az árok 
teteje eleven sövénnyel el iilletlessen, a’ m elly, 
a’ mint mondám, és eléggé nem javasolhatom, 
legolt sóbba kér ü l ,  legbizonyosabban megfogan, 
és lég erősebb lessz, Bodza és Lycium Barbarum 
keverve le dugdah ágatskáiból, gyökér nélkül, 
tavasszal ül teltetvén.

Ez meg lévén, ha ország út mén keresztül 
a’ határon és helységen, legelőször is az Re- 
guláztasson, mint ,L M , N O , a’ melly ki ha
gyatván a halár feloszlása el kezdődhetik. Leg
először is a* jobbágyság földjei, cs;tk egészben 
vágathassanak k i ,  úgy hogy az I-ső Il-dik és Mi
dik ca lcatu ra ,—  a* réti fold, és az egész legelő 
m ező, egy más szélűbe, csak egy egyenesben 
ki barázdolt, egy öl széles dülÖ úttal választas
sanak el egymástól, de ezek az elválasztó dűlő 
úlak úgy légyenelt húzva, hogy mindenik a’ 
helységtől menjen ki a' határig , vagy megfordít
va , mind baza felé czélozzanak. Ezeket jelentik 
tehát az a i , b k ,  c l ,  és c’m , lineák, a1 mi
dőn az ai, dűlő ut el különözi az I-ső calca-



tarát az A  alatt, —  a’ bk dütö út, u* C-dik cal- 
caturát a’ B alatt, a’ cl dűlő ú t , a’ 5-dik calca- 
túrát a’ C alatt, —  a' dm dűlő út (a* melly árok 
is lehetne] a' réti földet a* D alatt, és marad 
az £ alatt a* jobbágyság privát pascuuma. Ezen 
felül pedig minden fö ld , a’ mi megmarad, az 
uraságé , a* mellynek Rcgulatioját alább látni 
fogjuk.

27. § .

Ki lévén a* calcaturák külön külön egész 
tagban hasítva, akkor ezeknek felosztása így 
történik: hogy senki meg ne csalódjon, minde
neknek legyen legalább is két földje egy egy 
calctturában, az egyik közel, a’ másik messze. 
Legelőször is az egész calcatur? ismét dűlőkre 
osztatasson f e l a ’ uicllyek keresztbe , é* eg) má
sai párhuzamosban húzattussanak , mint mutat
ják az ff,í lincák —  ezek közti osztatnak osztán 
ki a’ földek egyenként, úgy, mint az x és y  
dülökhen láthatni. Ezen földeknek hossza, vagy 
is a’ dűlőknek párhuzamos távolsága ne legyen 
több 100 ö ln él, hogy így minden jobbágy ma 
ga is ki számolhassa a földje nagyságát ^m int
hogy annak széliességébe minden egy ö l ,  100 
quadrát ölet j«:lcnl a’ földjén végiig, —  de még 
ez arra is jó, hogy sok perlekedéstől és zavaró* 
dástól meg ment, valamint az is bizonyos, hogy 
ámbár némelly em ber, nem  értvén a’ dolgot, 
u' hosszú dűlőt szereti, de (a' mint majd alább 
a’ 38* bún látni fogjuk) csak ugyan annál 
jobb a’ Föld , mennél rövidebb cs szélesebb, 
uz az q u a d rá t ,  m inthogy az ttfl dűlő útak egy 
öl szélesek , tehát azok is egy hét hold földút 

, cl foglalnak, r’ meliyrő! e lőre  gondoskodn i,  a’ 
földmérő dolga.

— 3? —



2 8 .  § .

Ezen Regulatióban is csak annyi földje van 
egy sessiónak, mint akár rainémüben, de hogy 
ez a' Regulatió sok mostani Regulatión ál jól— 
tévő b b , az nyilvánvaló* Tudjuk ugyanis, hogy 
van elég ollyan Regulatió, a* melly ben némelly 
jobbágy nem is trágyázhatja sok földjét, vagy 
azért, hogy éppen történetből legmesszebb esett 
a’ földje, vagy azért, hogy ámbár egyenesen 
véve közel volna is a z , de az alkalmatlan felosz
tás , a’ keresztül kocsul tekergő dűlők m iatt, a’ 
mellycknek egyéb oka nints, mint a* földmérő1 
commod itassa, —  e" miatt mondom, a’ közel levő 
föld is igen messzivé tétetik , és a* fold meg 
lévén, a* commoditás eltagadtatik. Ritka hely
ség inentt ezen panasztól. l)e  már itt nem úgy 
van a’ dolog, mert az a i ,  bk ’s a' t. fo útak 
mind egyenesen haza felé czélozván , akár a' 
trágya ki hordásra, akár a' takarodásra, olly 
nagy commoditásúl szolgál a’ Gazdának, hogy 
ennél már nagyobbat azon földuek adni lehetet
len. Ezen dűlő úton ki felé mind addig mén 
még el nem éri a’ maga földje kereszt dűlőjét, 
a’ mellyen be csavarodván földjéhez minden aka
dály nélkül hozzá férhet. —  Ua az ugar calcatu- 
rán a’ marhák járnak , arra egyenesen onnét 
hazulról rá mehetnek a’ nélkül, hogy a* többi 
calcaturákon keresztül gázolni , vagy szoros 
csapásokon szorongani kéntelenittetnének. Lát
ni való tehát, hogy a' szélivel szórtt és közössen 
birtt Urbarialis Regulatióban, ennél czélará- 
nyosabb mód nem is képzelhető.

29. §.
Legrowiabb tulajdonságú Lfrbarialis Regit- 

latió a z ,  a* melly ez előtt szokásban volt, és



a' mellyel mái napon is igen sok helységben 
szemlélhetünk, lunen van az, hogy a' jobbágy
nak semmi commodilássa nem lévén, a' földjei 
elromlanak, az elromlott sovány fold kevés ele- 
séget cs kevés szalmát terem , a’ kevés szalmán 
kevés marhát tarthat, kevés trágyát szerezhet, 
földjeit, mennél jobban szűkölködnek , annál 
inkább nem trágyázhatja, és ig y ,  ha még élhet 
az élelmét csak közel levő jobb földjéből préseli 
k i ,  még az is elnem rom lik, a’ melly meglévőn, 
a’ sessiót le leszi, és az uraságnak által adja. 
csudái kodásra méltó együgyüség l 2U hold föld 
meg van, sőt majd két annyi, és rajta cincin 
tudni élni ! holott hány ezer húz nép él a’ lüiltol' 
dün egy hold íoldelskéböl I

30. § .

A z illyen Urbarialis Regulatiókban , az 
örökké nevelkedő káron kívül, még az a* baj 
is van , hogy a’ szüntelen való perlekedéseknek , 
és Czi rakodásoknak szülő Annya. Mert hiszen az 
egész llegula tióban semmi clavis vagy sinór 
mérték nints, a’ mellyhez tarthatná a* paraszt 
magát, nern tudja hány fold volt eleinte az Ö 
sessiójához adva, minthogy egyikhez több darab» 
bán adatlak a’ földek, mint a’ m ásikhoz,— az 
Urbarialis földek osztályában nem csak egy dülö 
se egyez meg hosszasságára, de még ugyan azon . 
dűlőben két föld sints hasonló Birtok alatt egy 
kora szélességre adva, —  a’ panaszos félnek a’ fun- 
dualis könyvből se tehet az uraság Tisztje igazsá
got, mert ax olly zavaros mini a* sibilla könyve , és 
elnem tud rajta igazodni, máshol van a’ földek 
széle hossza, máshol a* foglalatja , máshol a* gaz
dája neve í r v a , — vagy a’ számok ira'sa hibás és 
bizonytalan, vagy a’ fractiók denominálni* nélkül
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vagynak , vagy &' calculus decimális szú motás 
módjára van, hogy azon senki el ne mehessen, 
hanem csuk maga az insellér, pedig nem maga 
nakreguláz, hanem a1 közjónak. Továbbá a1 job
bágyok magok közt is mindég csereberélnek* 
házát, udvarát, vagv valamelly scssiójához tar
tozó kertjét vagy földjét el cseréli, vagy elzá
logosítja f vagy attyafi&í köztt felosztja, zsellér 
házot épít rajta, és ahoz földet is szakaszt az 
Urbarialisból. Sokszor az uraság a’ sessiót egyik
től el veszi, és másiknak a d ja , a’ nélkül, hogy 
ez udvarát is véle együtt oda adná: így tehát a’ 
sessiók 10 —  20 esztendők alatt sokféle változá
sokat , néha az urasággal egész dülöbéli kicseré
léseket szenvednek, a’ mellyböl a’ maradéknak* 
és a* következendő uradalmi tiszteknek olly za- 
varodásba hagyatik a’ b irtok , hogy azon elnem 
tudnak igazodni. Nem csuda tehát ha az illyen 
zavaros R egulatió, minden kigoudolhatatlan 
nyomorúságoknak szülő annya.

31. §.

De ha bár az uraság szoros vigyázattal és
figyelemmel volna is az eránt, hogy a’ sessiók 
köztt zavarodás ne történjen: lehetetlen volna 
»z egyenes utat fentartani, minthogy a’ kavaro
dásnak magva, már magába a’ Regulatióba van 
l»é ftzÖve. Tudjuk, hogy a* helységben valahány 
udvar van, annyi féle annak nagysága is, és 
minden ok nélkül, néha a’ fél helyesnek, fer- 
láíyosnak* sőt a* zsellérnek nagyobb házi fun- 
dusa van, mint némelly egész sessiósnak. Ez 
még magába véve, ha egyenetlenség is, de nagy 
zavür^dást nem okozna külön külön jjondoltat- 
va. De mivel az Urbárium szerint minden sessió- 
hoz a’ rét, vagy réti föld úgy van ki adva, hogy abba
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azon Lázi fundusnak nagysága is bele szátuitlal ift, 
a’ mell}kéz adatolt: tehát nyilván következik, 
hogy azon sessióhoz adatott földeket, soha azon 
házi funduslól elválosztani nem lehet, *— Pedig 
hány ezer példa van csak egy esztendőben is 
arra , hogy egy paraszttól a' sessio valamelly ok 
miatt el vétetik, és másnak adatik. A" sessiót 
könnyű elvenni, mert ehez egyéb munka nem 
k e ll ,  mint a’ lajstromban egyik nevet ki törülni, 
és helyébe másikat írni: de hány példa van arra, 
hogy a‘ sessióval eggyütt a’ hozzá tartozó ház is 
által adattathalna ? megfizeti e’ vagy az uras ág , 
vagy az általvevÖ Jobbágy íf házi fundusoim 
való ruházatokat?*—  többnyire az általvevö 
Gazda inkább el lesz az azt illető házi fundus 
nélkül, mint azt kifizesse, csak hogy a földeket 
megkaphassa. így tehát lassan lassan ez a’ megherélt 
Urbarialis lundus bé csúszik a* zsellér há
zok rubricájába, holott oda semmi esetbe nem 
tartozik, idővel elhasognttatik, és két ’$ három 
zsellér h íz  is rája építtetik. így tehát az Urba
rialis birtokok olly nagy zavarodásba jönnek , hogy 
könnyebb az egészet öszve zavarni és újra regu- 
lázni, mint azon egyenességet csinálni.

32 . § .

Volt alkalmatosságom illyen zavaros U r b a 
rialis processu sok bán s Reguláitokban több 
helyeken forogni, a’ hol osztán az utóbbi zava
rodat elkerülése végett, hosszas tanátskozásután, 
csak ugyan valamelly sinór mérték megállápitla • 
t o l t , a' melly szerént ha a’ zavarodás élnem ke- 
rültethetneis, legalább cligaziltatódhatna. Neve- 
zetessen pedig voltam egy helyen , a’ hol ezen 
Urbarialis zavarodás elkerülése végett, cgv ol
lyan végzés tétetett, a' melly nékem igen let-
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szik, és éppen azért itt megemlíteni elnem mu
lasztom. Az egész kérdés tehát azon fundállód-

W

ván, hogy miképpen lehessen valakitől a' sessió* 
a’ hozzá tartozó belső fundos’ megsértetése nél
kül elvenni? az állapíttatott meg: a' külső fun- 
dusok, no a’ belső fundushoz, vagy lakó hely
hez alkalmaztassanak az Urbárium szeréflt, bá
n é n  az uraság szánjon rá egy darab földet, an
nyi boldat t. i. a’ hány Urbarialis sessió v a n , 
és ez a’ föld osztasson fel holdonként, vagy fél 
és fertály holdonként ú g y , a’ mint a’ sessiók birat- 
nak. Ez lett tehát egy olly külső intravillanum, 
a’ mellyből az egész sessiós egy holdat, a’ fél 
sessiós fél holdat a’ fertály scssiős pedig fertály 
holdat kapott, és a’ többi birtoka ehez mérsé
kel tetett. Ezen külső intravillaoumra ugyan épit- 
léat csinálni senkinek se szabad, de egyébaráni 
szabadon használhatja kiki a’ mint akarja, mint 
egy rólet. Ha tehát valakitől a’ sessió elvétetik, 
nem a' házi fim dúsa, hanem csak ez a' külső 
intravillanuma adatik által a’ hozzá tartozó fö l
dekkel* Minthogy pedig c* szeréül minden jo b 
bágy a’ házi fundusát a* hol lakik, felesleg birja, 
az eránt olly határozás tétetett, hogy azok, úgy 
tekintetnek, mint 18 napos zsellér házok, a* 
mdlyekhez bizonyos nagyságú udvarotska enged
te t ik ,—  a’ melly udvar pedig ezen meghatáro
zott mértéknél nagyobb , azt az uraság vagy visz- 
sza veheti , ki fizetvén az investiturát , vagy 
bizonyos census fejébe a* jobbágynál hagyja esz
tendőnként. Ezen llegulatiót , id ő v e l, más ura
dalomnál is volt alkalmatosságom elő hozni, és 
megemlíteni, és tüstént ott is ezen módra tör
tént az Urbarialis Regulatió , és így erre a’ 
formára két Regulatiót tudok euilítteni.
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A ’ mit pedig a* szokásban lévő Urbarialis 
Regulaliók' mappáin, és fundualis könyveinn, 
mint a’ zavarodásnak legnagyobb kútfejét, leg
inkább kárhoztatni lehet, abban áll,  hogy nints 
világosság és egyenes utasítás sem a’ fundualis 
kön yvbe, sem a' mappába,—  néhol egy szám tíz
szer hússzor is elöl fordul egy mappán, mint
hogy majd minden calcatura, majd minden osz
tály, majd minden dülö ismét újra számláltatik 
az egyen kezdve.

Úgy kell tehát a’ mappába és az eztcontrolé- 
rozó fundualis könyvbe a' számokat írni, hogy t*gy 
száin kétszer elől ne forduljon, hanem csak foly
vást folytattasson, ha bár tiz ezerre felnevelked
ne is. így osztán akármelly földet akar is valaki 
ki keresni vagy a* mappában vagy a' fundualis 
könyvben, egyszerre reá akad, ugyan az lévén 
mindenikben annak száma. Kezdődjön pedig a* 
számolás a’ helység belső fundusán , egytől kezd
ve addig, a’ 'mennyi külön fundus van, —  azu
tán csak tovább folytattasson az Urbarialis föl- ' 
deken, réteken, szellőkön ’s a* t. úgy hogy 
semmi szám kétszer egy mappán elöl ne fordul
jon. Ezen számok a'mappába fekete színnel irat- 
nak b e , azért, hogy inegkülömböztessenek azon 
veres számoktól, a’ rncllyeket majd mingyárt 
látni foguuk. Továbbá, minden paraszt gazdá
nak írásba kiadattasson minden darab földjének 
az a’ száma, a' melly alatt az, a’ mappában, és 
fundualis könyvben találtatik , illyen formán : 
Szabó Péter' földjei —  sub I\7ro mappae 

belső fundusa -—  —  27
első retje —  —  103
második rétje —  —  1Q0
első földje —  — 30Q
második földje —  —  U5\ s a’t.

— U S  —
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Ennek oszluu az a' haszna lessz , hogy 
minden sessió’ gazdája, liról íira, maradékrút 
maradékra számot tarthat minden földjeire, és ha 
vamellyik földjét ki keresteti a* fundualis Könyv- 
Len , csak annak számát nevezi meg.

Ezen fe llyü l, a* mappán, minden Urbaria-i 
lis házi fundusokba , az az a’ mellyekhez Urba
rialis sessio van adva, veres festékkel irattasson 
Lcle az Urbarialis rend sorszáma, a’ melly meg 
lévén, ugyan az a’ veres szám, a’ melly vala- 
melly házi fundusba be van ír v a , ugyan az a’ 
veres szám mondom, irattasson Le egyszersmind 
minden azon sessióhoz tartozó akármi névvel ne
vezendő Urbarialis birtokokba is. íg y  tehát, 
valahol én a' mappán veres számokat látok, je
le ,  hogy azok mind Urbarialissak, és pedig, 
ugyan azon egy veres szám alatt lévő földek , 
mind ugyan azon egy veres szám alatt lévő bel* 
só fundushoz tartoznak , —»a’ mcllynél nagyobb 
világosságot már kívánni sem lehet.

A ’ földmérő pedig kétféle fundualis könyvet 
készítsen , a’ mellyek közül egyiket mathema- 
tikus, a* másikai pedig physikus fundualis könyv 
nek lehet nevezni. —  A* matliematikus fundualis 
könyv, a* földmérő’ calculussát, és matheinali- 
kai munkájának garantiáját adja e lö l,  —  a’ phy
sikus fundualis könyv pedi? egyenként minden 
földnek a1 két valóságos hosszát és két végét 
a íja elöl, úgy hogy abba bé legyen írva minden 
földnek mind a’ négy oldala, hány Ölet tés/.cu 
a* föld színén ? néha megesik, hogy a’ malhe- 
matikus fundualis könyv, üszve üt a' pbysikus- 
sal, de ez csak egyetlen egy esetben lehettséges 
(lássd Gazdasági Földmérői 17Q. fi.) —  azomban , 
más a’ földmérő caleulussa, és más a' földnek 
valóságos figurája , úgy hogy a’ két fundualis 
könyv semmiképpen egy nem lehet.

—  h k  —
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34. §.

Lehetetlen az Urbarialis Rcgulatióról áltál
jába mind azt elmondani, a’ mi annak bel vés 
intézésére raegkivántatik. A 7. alkalmatosság, a 
hely, és a* környülállások, de leginkább a’ gya
korlott férfiak tehetnek az, Urbarialis Regula- 
tióra jó fundamentomot. Erről teliál többet nem 
szóltok, elégnek tartván, ha még azt hozzá a- 
dóm, hogy az Urbarialis földek köztt, hu ha
szontalan darabok is vaeynak , azok a Uccu la-

1 .1
tiót még lehetetlenné* nem teszik, hnnem kihagy al
tassanak , a’ mellyeket felmérni, és számba venni, 
a’ földmérő dolga, u’ többi pedig a’ néki adott 
Jnstrucliótól függ.

III. K ö z b i r tokos  R e g u l a t i o

35. §.

A- Közbirtokossági mezei gazdaság úgy látszik, 
hogy sok helyeken, igen keveset, vagy talán sem* 
mit se kíilömbözik, a’ legnyomorultabb Urbaria
lis gazdálkodástól, minthogy itt is a' földek apró
ra el vagynak darabolva , szélijei szórva, ealca- 
túrákra szabva, közös legeltetésre, és bitang 
prédára hagyva, a' honnét látni való, hogy ilt, 
jó és bölts Gazda senki se lehet, nem maga mialt, 
hanem mások m ialt, és semmit mást C se tehet, 
mint egyebek.—
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Valamíg a* fold kö/.ös, addig soha aints 
u ra , és semmi állandó javiltást, vagy Investitu
ra t rajta kezdeni nem lehet; hogy lehetne hát 
itt a’ pallérozott mezei gazdaságról álmodozni?
—  De mi okon közös a’ Ibid? hiszen ha jussom 
van valamelly határban, adgyák kezemhez az e- 
m im e t ,  a’ másét pedig nem kívánom, — az én 
marhám af másén ne legeljen, de a’ másé se az 
en vimen : így meg van kinekkinek a’ magáé. 
Lz a’ birtok még azon időknek maradvánnyá , 
mikor az emberek pásztorkodltak, és bátorság 
okáért barmaikat öszve kevervén, kozössen őrizték, 
*6 ha valahol a füvet le legeltették, felszedvén sá
toraikat odább hajtottak. —  De ma már nem illyen 
időben élünk, nem kell lelnünk az idegen erőszak
tól , a’ Státus védelmez bennünket, társaságban 
é lü n k , következésképpen ehez kell magunkat 
szabni, a1 hol semmi sem közös , hanem kinek 
kinek külön van a’ magáé. De vallyon ncmböl- 
tsebb és nem természetesebb dolog e’ a z , hogy 
az én jussom valamelly határban külön, és tu
lajdonom légyen , mint el darabolva, szett szórva, 
mindennek nyitva álljon? vagy ha így jo b b :  
tehát nyilván következik, hogy a' csűrödet ka
marádat, marháidat, és pénzes ládádat is közre 
bocsásd, és semmi tulajdonod ne legyen, hanem 
mindenedet másokkal bírd. Hogy lehat magad ma
gaddal ne ellenkezz , valamint a’ kamarádat és pén
zes ládádat másoktól e lzárod, és egyedül maga
dénak tartod: úgy il lő ,  és nyilván való, hogyha 
az udvarodat, kertedet, földedet magadénak aka
rod tartani, azt mással közössen ne b írd ,  ha
nem mennél erőssebben lehet bé kerítsd, meg 
mentsd , sőt zár alalt tartsd, mert csak az az 
igazi jószágod, a' mellyet bekerítvén másoktól 
el zárhatsz.



36. § .

Legelső feltétele tehát a'böltsés czélaránvos 
közbirtokos Regulatiónak a z , hogy minden köz- 
birtokosnak a’ maga jussa külön adattasson 
ki egy tagban. E’léle Regulalióra látni is már 
elég példát, de a’ mcllyek mind a’ mellett se 
felelnek meg azon tökélletességnek , mellyel 
a’ bölts Regulatió megadhatna. Az illyen ing- 
bcli Regulatiónak legnagyobb hátráltató oka 
hz , hogy a’ fold minémüisége kíilömböző, néhol 
jó ,  néhol pedig rossz lévén, mindenik birtokos 
attól fé l ,  hogy a’ rossza Ő neki jut, de ezen fé
lelmet elhárítják e1 következendő okok:
a) Inkább legyen a* rossz íöldem is egy tagban

mint a’ jó szanaszétt, m eri az egy tagban 
lévő rossz földön a1 commodi lássál többre 
vihetem gazdaságomat, mint a' szélijei lé
vőn annak jóságával, —  minden a’ magamé, 
senkivel se k ö zö s , semmim a’ mibe kezdek, 
mások által el nem ron la tik .

b) Talán nem is olly nagyon rossz a íold min
denütt , m int g o n d o la t ik  , és az akudály 
többny ire  Csak a' praejudiciuinon vagy csa
lárdságon is fundálódik.KJ

c.) A* molnárokat előre közös költségen le kell 
csapolni.

d) Ha nem igen sok homokos esik a’ rátába,
azon a* legjobb erdő lessz, a’ inint majd 
alább az Erdő Regulalióban látni fogjuk. 
Minden kis hibán nem kell lenn akadni.

e) Ha valamelly rátába éppen haszontalan darab
esik, az bele ne számíttasson.

f)  Ha a ’ fold’ minémusege igen nagyon külöm-
b ö z , tehát előre a' felsŐségtöl kért, ’s ren
delt tapasztalt öreg gazdagból álló Depu- 
tatio járja meg a’ határt, és a1 külömbözö

—  h l  —



földeket becsülje meg , cm a* becsű szerént
készíttessen a* földmérőnek egy norma, a* 
rnclly sacrent tegye az osztályt, illyen for
mán p. o. itt 's itt, a' legjobb földön 1200 
quadrál öl megér 300 forintokat, más he
lyen pedig, ugyan azon JOO forintokat nem 
t'200, hanem 2000 , vagy 3000 quadrát öl 
éri meg. E’ szerént kész az a’ clavis, a’ 
melly szerént a’ földmérő az osztályt szinte 
cgyaránossá teheti az á l la l , hogy a* föld.* 
qualilássát aequivalcns quautitásba adja k i ,  
és egyik birtokos se csalódik, mert a’ men
nyivel egyiké jobb, ailnyival a’ másiké több, 
úgy hogy ha eladnák, egyforma pénzt kap* 
nának érette.

g) Ha a’ fel osztandó határ éppen kétféle föld
ből állana; egy fe|pl igen jó , más felöl 
igen rossz lévén: akkor külön osztódhalik 
fel mindenik, mintha két határ volna.

h) Mindenütt, a’ hol a’ tagbcli llegulalio meg
történhetett , legnagyobb megelégedésére 
cselt annak, a’ ki leginkább ellene volt.

37. § .

Nérnellyek úgy gondolkodtak , .hogy a’ föld* 
egyenetlenségéből szármozó mind ezen akadályo
kon segítenek az által,, ha a’ határt úgy oszt
ják fe l, hogy az osztályok , vagy ráták, az e- 
íiész határ hosszába végig , mint vaiamelly kes
keny pántlika úgy hasitlassanak k i,  —  reményi- 
vén , hogy így a1 ráta , a1 földnek javán rosszán 
keresztül menvén, mindeniknek egyformán jut, 
n' földnek javából és rosszábol* ■— De ez a’ vé
lekedés igen meg csalódig , és még nagyobb kárt 
szerez magának. —  Tudjuk , hogy a* földnek fele 
becsét, a’ commoditas adja meg, —  az illyen

hosszúkás
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hosszúkás keskeny pántlika forma osztályon 
pedig nem csak semmi commoditas niius, sőt 
annak még reménysége se lehet minden igyekezet 
mól lelt is. Hogy csináljon itt a’ Gazda több több 
ca Icatúrákat? hol hagyjon legelőt? hol hagyjon 
útat, vagy a’ marháinak csapást ? holott az egész 
ráta olly keskeny, hogy mind öszve is csapásnak 
elégtelen volna, jóllehet a* holdak’ száma* nem 
megvetendő summa volna, tévén a’ ráta 70—80 
holdat, — egy ollyan tábla íbJd, a’ melly ha 
illendő figurában adódna ki, többet érne mint 
négyszerié ollyan hosszú keskeny rála.

Az okos Regulatió czéljának annak kell len
n i , hogyha af föld maga mostoha volna is, de 
legalább a’ commoditas a* lég nagyobb tökélle- 
tesség’ grádusára emeltessen; — úgy de a’ kes
keny hosszú felszabdalni nem csak nem segíti, 
de sőt végképpen semmivé teszi a' commoditást, 
kövelVezésképpen azt Regulatiónak mondani 
nem lel»ef, —  mert annak előtte legalább az útak 
és csapások, a’ közösből ki voltak hagyva , vagy 
ha ki nem voltak is , szabad volt a* közösön 
keresztül kocsid járn i: itt pedig közös semmi 
nem lévén , miadenik a’ maga rátáján tartozik 
útat csinálni végig, és így annyi külön útnak, 
és csapásnak kell a’ halárban lenni, a’ hány 
ráta v a n , holott az elött/ mindnyájának is egy 
líl elégséges volt, —  a* hóimét láthatni, hogy még 
a’ földből is , melly lemérlek sokaság híjába elpa- 
zérlódik.— Hozzá járul még bx.is,hogy egyik bix to- 
kosnak a’ rátája éppen a’ Falu mellé esik , a’ másiké 
pedig1 legtávulabb a' határ’ szélére. Micsoda com
moditas van :tl? hiszen a1 Falu melleti két unnyit 
ér a’ föld , mint a’ határ szélen , pedig a z , a’ ki 
szélrül esett, éppen ollyan jussal birja a’ maga 
rátáját, mint a ki a* Falu mellé esett: micsoda 

Gazd. Reg. Tüköré. 4
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hatalom teheti teliál őtct Icgsztlrul? A ’ nyíl bu
rás? a’ kotzka ? hiszen gyávaság azt kotzkára 
bizni,’ a* tnil ésszel jobban meg tehetünk. A -  
zoniba, a* miilyen bizonyosa’ rátám vagy jus
som vaiamelly határban: éppen olljyan bizonyos
nak l.ell lenni annak i s , hogy a’ rátám , nem 
sors által meg határozandó, és vagy nyerendő 
vagy megcsu la Halandó , hanem a* Regulatió 
által igazságosan elrendelletendő, és mindenben 
a’ proportiót követendő , —  mindenben , —  mert 
bizonyosan, ha jussom szerént vaiamelly Ha
lárnak negyed részét bírom mindenben : akkor 
a* ccmmoditásnak is negyed része engeroet illet.

» f •

Ha pedig én lég.szélről tétetem , jóllehet a’ ha
lárnak negyed részét jussom szerént meg kap
tam is, de a’ eommoditás egészen annak eseti, 
a" ki a* helység mellé jutott.

Valamint tehát azon kérdés v é g e it : ha val- 
lyo n , van e* nékem a’ határban jussom,? nem 
szükséges nyilat huzni: úgy azon kérdés végett 
is: hogy az én jussom, és az azzal együtt já
randó eommoditás, szélről adattasson e’ k i , vagy 
legelői? nem illik a’ sors húzástól igazság té
telt várni.

38. §.

A ’ eommodílást, a1 Tőidnek figurája adja 
m e g , azaz : az okos G azda, ha a* földje* figu
rája alkalmatos, azon a’ eommodílást igen nagy
ra emelheti. Ezt magyarázgatni felesleges volna, 
mert ezt minden Gazda értheti, és avagy csak 
abból is tudhatja, hogy a’ melly földje két an
nyira van, mint a’ másik, arra csak egy szekér 
trágyát vihet addig, még emerre k e ttő t ,— egy 
szóval, mindenben idő és erő pazérlás. A z hát 
már a’ kérdés, hogy minémü figurájának kell



51 —

lenni a’ földnek, a’ melly a’ commoditás eszköz
lésére legalkalmatosabb ? Mert bizonyos meg- 
határozott akármelly nagyságú földet, ki lehet 
ám metszeni ezer meg ezer fele figurában is , u. 
in. hosszúkásban, laposban, csúcsosban, tom
pában, három szegletüben, négy szegjetüben, 
sok oldalúban , karikában , Ellípsisben , parabo
lában % fs a' t : úgy hogy az mindég ug}an azon 
nagyságú m aradjon,— valamint ha egy ittze vi
zet , akár miféle gömbölyű , vagy szegletes edény
be töltünk is , az annak figuráját követi, de azért 
mindé" csak Cii y ittze marod. Már tehát csak azt

c l

kell tudni, hogy ezen sokféle formák közül mel
lyik lenne a’ legalkalmatosabb f ig u r a ? —  Erre 
magunktól is megfelelhetünk , mert azt ki Isi ér
zi magában , hogy a’ földnek ollyan figurájának 
kellene lenni , hogy ha a* Gazda annak közepén 
megáll, tehát a’ földjének szélei körös körül egy 
forma távolyságra legyenek tő le , hogy így az 
mindenfelé egyarányú időbe és munkába kerül
ne. Hlyen figura volna már a* karika, mert azon 
kiviil hogy ennek közép pontjától körös körül 
minden szélpontok egyforma távolyságra vágynak, 
még az a’ haszon is van benne, hogy a’ legke
vesebb fold híjába vesztegetésével j á r , legkeve
sebb széle van , és legkevesebb kerittéssel, leg
több földet, csak a karikába lehel bekeríteni. 
De minthogy a’ rátákat nem lehel mind karikába 
ki adni: lehat ollyan figurát kell elfogadni, a’ 
melly lehettségesek között , ezen feltételekhez 
legközelebb jár. Ez pedig a’ quadrátum , a z a z :  
ha a’ földnek széle hossza egy , meri a’ lehet
ségesek között, ez jár legközelebb azon feltéte
lekhez, és legkevesebb kerítéssel, legtöbb föl
det, minden négy szegletit vagv oldalú figurák 
között, csak a’ quadratumba lehet bekeríteni, 
u' mit példában is láthatunk. Ugyan is, esy

• 4 *
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hold fold annyi j uiinl 1200 quadrát öl. Ezen 
H00 quadrát ö l ,  lia karibábu metszetik h í , les* 
annali átmérője 5Q ö l ,  és 7 czol , — a’ keriiletje 
jKíilig , vagy is ,a’ széle ti'2 öl , és így lia körül 
akarnám Keríteni kö fallal, i r22 ölet tenne a’ 
kőfal hosszasága. —  Ha pedig egy hold föld 
quadrátumba metsződik k i , less/, annak mind a' 
uégy oldala 34 öl és í» suk, és így ha be akar* 
uáui kőfallal keríteni, kellene kerítenem négy
szer 54 £ Ölet, azaz: 130 |  ölet. — Egy hold 
fold az is, a’ mellynek kél vége 10 öl s/éles, a' 
két hossza pedig 120 öl, —  és így ha ezt beakar
nám kőfallal keríteni, kellene kér ítenem kétszer
1 0 ,  és kétszer 120, öszve 2Ö0 ölet kőfallal. A ’ 
honnét tehát látni va ló , hogy annál gazdaságo
sabb minden tekintelben a’ fö ld , ha annak széle 
mennél közelebb jár a’ hosszához, úgy hogy a* 
töké II etess ég' legvégső pontja az, ha széle hossza 
e g y ,  a’ melly egyetlen egy figurát quadrátum- 
nak nevezünk, külömben Reclangulumnak. Ezen 
Regula, még az épülésben is igen nagy értékű, 
mert mennél hosszabb a? keskeny épület, annál

azaz: ugyan azon malérialékbúl, négy ötszörié 
is több alkalmatosságot lehet egy költséggel épí
teni , ha az épület mennél közelebb jár a’ qua
drát figurához, vagy is a’ széle a ’ hosszához,—  
és a' kár, vagy pazérlás úgy nevelkedik, a'mint 
a* hossza eltávozik a' szélétől. A ’ honnál nyíl
ván bi tetszik, hogy nem lehetetlen valakinek 
jó gazdának lenni, minthogy lehetséges dolog az, 
bog y ugyan azon feltételek alatt, (caeleris pa
ribus) két, három, ’s négy annyi hasznot is ki 
eszközölhessen.
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39. §.

Ha a' Rálákat tökélletes quadrát figurák
ban kiszabdalni akár mellv ok miatt nem lehet
ne: el is lehet ezen Regulától távozni annyiban, 
a’ mennyiben a környülállások megengedik, 
mindég szemünk elölt tartván azt, hogy mennél 
inkább ettől eltávozunk , annál inkább közelge- 
tünk a’ tökélletlenséghez. Ezen Regulációt ne
vezhetjük quadratos Reguláimnak, a1 melly illy 
formán lenne í az J-ső képzet szerént osztatlas- 
sun fel az egész halár legelsőben is párhuzamos 
dűlőkre, A l i ,  C l) ,  ’s a’ t Ezen dűlőknek szá
m at, és egymástól' való párhuzamos messzeségét, 
a ’ felosztandó ráták nagy sága határozza u ieg , 
a’ mellyek között vagynak kicsinyek is, nagyok
v  t » ** %
is, és íg y , hogy mindeniket quadrat íigurábau 
ki lehessen hasítani, szükséges képpen kell len
n i ,  szélesebb és keskenyebb dűlőknek is, hogy 
így a* szélesebb dűlőkben a* nagyobb , a' keske
nyebb dűlőkben pedig a’ kissebb ráták, ha va
lóságos quadrát figurában nem is , de legalább 
ehez igen hasonlóban ki vágódhassanak , — ön
ként érleLődvén , hogy a’ dűlő utak , vagy 
fő utak elég szélesek legyenek, a’ rajtok járan
dó marhák’ mennyiségéhez képpest, de a1 mel- 
1 \ et magok a’ közbirtokosok lógnak előre meg
határozni. feliévén tehát az egész Határ a’ ki- 
vánl nagyságú dűlőkre szabdalva, akkor minden 
dűlőben a’ ráták vágattaSSanak ki az Instructio

#  M P f t
értelme szerént. Hlyen rátákat képzelhetünk már 
az I-sŐ kép zetb eli '3 B , 3 0 » ^0, 4 1 , 4 2 , 4 3 , ’*> 
a’ l. quadrálokon i s , mcllyeket a’ magok tulaj 
donosai eleven sövénnyel Körül kerítvén , ké
szen vau az a’ földi Paradicsom, a' mellyben 
a’ világ minden mesterségei közit legelső mester
ség, a dilsö$ségesMeaei gazdái kodás, az cicinek



legártatlanabb és leggazdagabb használtába vi
rágzásba jöhet, minthogy minden Gazda , a’ 
maga birtokán azt teszi a' mit akar, senki nem 
háborgatja semmijét, kezdhet ollyan gazdaságot, 
a’ mellyhez legjobban ért, vagy legtöbb bizo- 
daIma van hozza, a’ mint láthatni a’ képzetben, 
némellyik 5 culcaturássat, másik több oalcatu- 
rássat, másik felváltó gazdálkodást 's a' l. ki ki 
a’ földjét a'nraga ezél ja szerént felosztván, és a’ 
mint legjobbnak ítéli, a’ commodilást ki eszkö
zölvén. A z l-sö képzet tehát ezen ideának mus
trája, a’ hol az 1 betű jelenti a’ legelő mezöt, 
de a’ mellyen rajta van az Intravillanum is , 
minden istállób kai, tr.ígya fészekkel, kazalok
kal szérüs , és ha szükség konyha kertekkel is , 
a’ többi föld pedig lel van osztva a ,  b ,  c ,  d ,
e ,  f ,  ’s a’ t. táblákra, olly ékességgel, a’ mint 
mindenik Gazda ideája legszebbnek véli. ’s a* t. 
A* melly gazdának a’ fun dúsa e’ szerént van rc- 
gulázva, akkor már elkezdheti olvasni, és tö- 
kélletescn megértheti, a’ legbecsesebb oecono
micus könyveket, külömben megnem értheti, 
vagy ha megérti is, nem követheti, úgy hogy 
az ollyan Gazdának talán jobb könyvet sem ol
vasni, mert azáltal csak fájdalmát szerez ma
gának, éretvén azt, hogy ö neki a* sok földje 
m egvan, és mások miatt , kedve szerént .ieui 
bírhatja.

40 . §.

Ezen Regulatíóban az bizonyos , hogy szin
te némelly rá ta , a’ helységhez közel, némel
lyik  pedig a’ határ szélére esik; — valamint az 
is tagadhatatlan, hogy egyiknek jobb föld ju t ,  
mint a’ másiknak: de ezen egyenetlenséget nem 
a’ nyil húzás által szükség a1 sorsra bízni, hanem

— 54 —
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a’ bölcs intézel állal igazságosan helyre pótolni. 
Ugyan is, ha a’ határi előre egész Deputatio 
megjárja, megbecsüli, és meghatározza, micso
da proportióba legyen a’ Közelség a’ távolság
hoz.? a’ jó föld a’ roszhoz? és sinór mértéket 
csiuáll, hogy vaiamelly helyen , mennyi quanti- 
tásnak kell a’ qualilást kipótolni? vagy minden 
holdra , hány quudrál öl reá adás lészen aequi- 
valeust ? Ezen becsü szeréül, elkészül az Inslru- 
c l i o , a’ melly a’ földmérő kezébe annak utasit- 
lásáúl ki adatván, olly egyenességgel, és igaz
ságosban elkészül az osztály, hogy senki se csa
lódik semmiben , minthogy nem csak a’ földnek 
mennyisége, hanem annak minémüsége is ,  a' 
commodi lássál egy ült proportio  szerént fel vau 
osztva.

41 . §.

Ila pedig akármelly ok miatt a' Regül a ti ót 
ezen módon végbe vinni nem lehetne, és a’ 
hosszúkásán ki hasogatott osztályhoz ragaszkod
ni kellene: tehál még ezen Esetben is lehet egy 
czélarányosabb utat találni, melly szeréül a 'R e  
gulatio, ha nem a’ legnagyobb tökélletességgel 
is ,  de még is szenvedbetőbb egyarányossijggal 
ine^y végbe e* következendő módon : tegyük 
f e l , hogy az egész felosztandó halár már fel van 
m érve, de csak perimetrice, az a z :  minden fé
le tárgy, u. m. E rd ő , szöllo, szántóföld, r é t ,  
h elység, t ó , homokos , köves , ’s a’ t. külön 
külön fel van jelelve, és számba véve: akkor 
legelőször is abban egyeznek meg a* közbirtoko
sok , hogy a’ helység kö rü l, köröskörül, szabad 
körüljárás hagyaitusson, a’ melly külömben is 
fiudmezönek szükséges. Ez a’ körül járás akkora 
legyen} a’ mekkorát a’ szükség kívánni f o g , a’

»
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figurája is lehet a’ ni illyen tetszik, v a g y a '  mil- 
Jyent a' környülállások megengednek. Legyen p.
o. a* 2-dik képzet szerént, a’ Helység a1 q he
lyen . tehát e* köríil n’ szabad mező , kerül he- 
littetik karikával, a ,  b ,  c ,  d ,  e ,  f ,  g ,  h ,  a’ 
melly linea tüstént íelárkoltatik, és a’ ki hányt 
árok teteje , eleven sövénnyel hé iiltettetik. E k
k o r ,  ha ország utak, L M ,  N O , vagy akár mi
féle szükséges utak vagynak a’ Határban, legel
sőben is azok regulázlassanak , de ha csak lehet, 
mindég valamelly Megye lineára ej tessenek , hogy 
valamclly rátát két részre ne hasítsanak. Ez 
m eglévén, a’ ráták egyenként úgy hasogattalak 
k i ,  hogy az osztály lincák, a i , b k , c l ,  dm , 
K O ,  e v ,  fz ,  g u ,  h t , M L ,  ’s a’ t. mind haza íelé 
c/élozzanak, hogy így a’ földdel együtt a’ com
moditas is felosztasson. íg y  tehát minden rá- 
ta , A  , B ,  C  , D , E  , F , G , H , I , K ,  
egy tagban adódik ki , és mindeniknek jut , 
közel is messze is ,  a rá menetel pedig minden 
kártétel és alkalmatlanság nélkül megtörténik. Ha 
a’ ki osztandó ráták nem egy koruk, tehát a’ 
nagyobbakat oda kell tenni, a’ hol a' föld hos
szabb , a* kissebbeket pedig oda , a' hol azrövi- 
d e b b , hogy így a* pántlika forma hosszúság 
mindenben elkerültessen. Valamint pedig az 
egész határ csak a’ proportió szerént osztatödik 
k i : úgy a' commiditásnak is ezen kell fnndálód- 
n i ,  azért is a' hozzá járás, vagy is az a ,  b ,  c ,  
d ,  e ,  f ,  g ,  h ,  linea nem vaktába oszt a tik e l ,  
liánom abból minden közbirtokos annyit kap , 
a’ mennyi az ő proportióját i l le t i , következés
képpen legelsőben is az a ,  b ,  c ,  d ,  ’s a’ t. 
osztálypontokat jeleli ki a* földmérő a’ propor
tio szerént, a’ mell vek örökös fixpontok lesznek ,
—  és ezekből huzatnak már az osztály lincák ki
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a’ határszélekre, a’ hová i. i. a’ calculus ki van* 
ui fogja, a’ mi a’ földmérő dolga.

42. §.

Hogy mindenben a’ legnagyobb egyenesség 
uralkodjon: itt is szükség előre az egész határt 
megbecsülteim, és a" földmérőnek instruetiót 
ndni. Ila a‘ határ éppen kétféle classisű volna, 
t. i. egy felöl java > vagy rét,  más felöl rossza, 
vagy szántó fold : tehát mindeniket külön lehet 
felosztani. Ha erd ő , szőlőhegy, n á d o stó , vagy 
akármi (éle tárgy van , a’ mellyel közösnek kiván- 
nuk felhagyni , ám legyen , csak hogy annál 
jo b b , mennél kevesebb a’ közös birtok.

Ha a’ helységben jobbágyság és Urbarialis 
Birtokok vágynak: akkor legelsőben is a’ job- 
bágy9fignak miuden birtoka egy tagban reguláz- 
tásson , és a’ megmaradóit fö ld , a' közbirtokosra 
azután osztatasson cl. Annál nints rosszabb , 
mintha minden közbirtokos, a* maga jobbágyai
nak , a’ maga rátájában adja ki az Urbarialis 
földeket, mert e z á lta l ,  mind Ő néki, mind a’ 
jobbágynak a* legnagyobb alkalmatlanság szerez
tetik- A' jobbágyja földjéről megkaphatja annak 
ura a’ dézmát, akárhol legyen is az, —  az ura- 
ság földjének pedig nem csak senkivel közösnek 
de sőt minden mástól annyira izolálllnuk keit 
lenni, hogyr arra, a’ mint közbeszédben mond
já k ,  másnak még csak imádkozni se szabad lepyen 
menni, külömben mindene bitang, és ki felel 
a* kárról? Meglévőn az egész regulatió, a* határ 
szélek köröskörül felárkoltassanak, egyik halár 
hányásról a* másikig középpen , sinór huzatlal- 
ván, —  így osztán az árok begyepesedvén, ' ‘'gv 
a’ mi sokkal jobb, eleven sövénnyel béiilleltrt- 
ven a’ határ örökössen megmarad, és soha lob-



be határozásra szükség nem lessz , aznmba, 
minden perlekedések , czivakodások, kártételek , 
örökre megszűnnek.

43 . §.

Mellevén a’ Regulatió, akármelyik módon, 
csak hogy a’ földes urnák a’ legalkalmatosabb 
iigurába legyen a’ rátája kihasítva; ükkor már 
az a’ ráta nem egyéb, mint egy gazdasági ma
jor. Mint kellessen pedig ezt továbbá regulázui ? 
azt a’ következendő részben látni fogjuk, itt pedig 
jegyezzük meg még azt, hogy, minthogy nem 
minden határ egyenlő, és így nem mittdeniken 
lehet az efféle Regulatiókat egyenlő foganattal, 
minden kivétel nélkül eszközölni; tehát ezen 
elöl adott regulákhoz, nem is lehet mindenütt 
erőszakosan hozzá ragadni, mert meglehet, 
hogy éppen az által tétetne némelly commodi- 
tás semmivé, — hanem a’ sinór mértéhre nézve 
szükség ezen ideákat mindég szemünk előtt tar
tani, hogy a1 hol lehet, ettől el ne térjünk, 
vagy ha kívántatik is, igen nagyon elne távoz
zunk, vagy ha eltávozunk is, magunk , magunk
tól késszek légyünk ehez hasonlót teremteni, 
vagy ennél jobbat ki gondolni inkább , mint a' 
legrosszabbikhoz vaklába hozzá kezdeni, ’s több 
több költséget szerezni.
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IV. Ur a d a l mi  R e g u l á t i o.

44. § .

M inden ditsosségnek, haszonnak és gyönyörű
ségnek, mellyel a’ kell emetes mezei gazdálkodás 
megteremni képes kiapadhatatlan forrása és tár
háza lehet a’ majorsági , vagy uradalmi , vagy 
is az úgy nevezett pusztai Gazdálkodás, minthogy 
a' földnek elegendő nagyságán nem csak senki 
nem háborgat, de még az a' jó is m egvan, hogy 
a* fold' külömbbf'élesége a* szükséges segéd 
eszközöket kiszolgáltatja, úgy hogy valamint 
kevés eszközöket kell a’ Gazdanak pénzen be sze
rezni , éppen úgy sokat pénzen eladni, mindent' 
haszonra fo d í la n i ,  és a’ legnagyobb commodi- 
tással élni módja vagyon. — Minthogy az okos 
gazdálkodásban mindennek rend e és mértékre 
kell menni , kn lömben semmire józanon cal- 
culálni nem lehet, e ’ nélkül pedig semmi a’ gaz
daság : tehát a’ hozzá való készületeknek és esz
közöknek is , de kivált mindeneknek elölte a* 
fundusnak, regulára, rendre, és sinór mértékre 
kell kiszabva lenni, .Ezen rendet el is esmérik 
minden Gazdák szükségesnek lenni, mert még a* 
legegyügyübb gazdálkodásban is külön van szab
va a’ pascuum, külön a* rét,  külön a’ három 
calcatura szántóföld, hogy így minden föld a’ 
maga kötelességét esztendőnként megtehesse, és 
a' Gazda arra elöi'e calculálhasson , számot (art* 
hasson. —  De mivel sok Gazda azt gondolja, 
hogy a* rend csak egy lehet, a* mellyel Ö által 
veit, és annál többel nem is lehel kigondolni,
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—  annyival inkább, eszébe se lordul, hogy még 
a* rendtartás Vagy rendsznbás is verhetetlen 
sokféle , és egyik jobb leltet a' másiknál: a’ végre 
tehát szükséges u" Gazdának legelőször is arról 
meggyőzeltelve lenni, hogy az ö rendtartásán 
h iv íil , más rendtartások is lehetségesek, még 
pedig olly külömboző tekintetben, hogy lehet 
ollyan rendtartás, a* melly a földnél több hasz
not á d , és így magán a’ gazdán áll ezen rend
tartásokat ki találni, vagy ha ehez nem é r t , a’ 
mások találmányát követni és gyakorolni.

Vágynak tehát a’ gazdálkodás alatt lévő 
földön való rendtartásoknak többféle nem ei, 
sőt igen is sokfele iortéllyai, a' meilyeknél fogva 
a' természet titkos utjai meglesetnek, ki tanultai
nak , és a’ természeti fogyatkozások , nem csak 
elsimittatnak, de még a* magok megerőltetésére 
is osztönöztetui láttatnak. Ha igaz az, hogy a* 
mezei Gazdálkodás minden élelmünknek kúlleje ,
—  hogy ez a’ legártatlanabb nyereségeknek szülő 
A n n ya , — hogy ez a legkellemetesebb T u d o
mány és Pravis, — hogy ezt már a* pallérozott 
külföldi tudósok egész a’ bámulásig lökélletesi- 
lették , —  hogy a* földből lisszerte több hasznot 
Jehet venni egyféleképpen, mint másféleképpen ;
—  sőt ha el hisszük a zt,  hogy a* földel mindég 
meglehet adatni a' tőle kitelhető legnagyobb a- 
d ó t , a* nélkül, hogy clroinlana, —  ha elhiszük, 
hogy a’ gazdálkodásnak többféle módjai is vagy
nak : tehát bizonyosok lehetünk benne , hogy 
mind ezen feltételek különös, ’s kiváltt a1 fel
váltó gazdálkodás a' legpontosabb rendszabások, 
és intezetek útján lehetséges.

Hogy mellyik földön? mi féle gazdálko
dást kelljen követni? Mi légyen aT (elváltó gaz
dálkodás? és az Istállón etetés ? ’s a' l. ezt elöl
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ailni nem a* én czélomra tartozik ,—  az elsőt 
megmutatja a’ k o m p i  állás, mert némelly Íté
lvén gazdaságosabb a’ 3 caleaturás, máshol pe
dig más féle gazdálkodás, —  a’ másodikra nézvo 
pedig vagynalt számtalan kézi könyvek, a' inel- 
Iyeket kiki olvashat, és megtanulhatja. Az én 
czélomra tehát csak az tartozik, útmutatást adni, 
miképpen kelljen a' földet akármelly gazdálko
dás' módja alá felosztani, hogv azt azon a' leg
jobb módjával lehessen gyakorolni ?

45. § .

Legközönségesebb a’ 3 caleaturás gazdálko
dás, a’ midőn t. i. a’ szántóföldek 3 részre, 
ii, m. őszi , tavaszi, és ugar táblákra vágynak 
felosztva, a* rét és a’ Legelő külön kiszakasziva. 
Kz a’ gazdálkodás módja sok helyeken bár melly 
szembetűnő veszteséggel, rövidséggel és föld pa
zarlással mennyen is végbe, a’ midőn t, i. nem 
csak megnem adja a’ föld mind a^t, a’ mit meg
adhatna, de sőt inkább fiijába heverni és a’ 
gazdit terhelni láttatik; és bár melly nehezen 
essen is ezen készakartva való k á ft ,  hóiul' rajta 
segíteni lehetne, egy gyakorlott gazdának el
nézni: mindazáltal, az én tárgyaim közé, ennek 
megvilágosítása és eligazítása nem tartozik f
—  hanem a’ hibás feloszlása, a’ commoditásnak 
semmivé tétele, és az innen származó károknak 
érdeklése egyenesen czélomra tartozik, azért is 
mindeneknek előtte ezen hibákról és ezeknek 
esrnéreléröl illő értekeznünk.

Gyakorta utazásunk közben látunk ollvnn 
pusztát, a mellyel meg sajnálni kéntelenittetűnk, 
midőn a5 sok drága (old együtt van, és majd 
semmi, vagy igen kevés emberi kéz nyomdoka 
látszik rajta. Csak egy Lídiát neui lát a* szem az
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egész horizonon, ős nem csuk a’ n y á jj , da még 
a/, utazó se talál egy i á t , mellynek árnyékába 
kipihenhessen. Forró hévség aszalja nyáron, 
télen pedig a’ szabad szélvészek szárítják és me
zítelenné elseprik a’ ló idét, hasonló a’ határ egy 
Arábiai elhagyatott kietlen pusztasághoz. — Ila 
van is 3 calcatura, abban sem arányoBság, sem 
commoditás nints , egyik nagyobb a’ másiknál, 
egyik közel van, egyik igen messzi, —  egyik két 
's három darabból is á l l , a’ másik egy darab lé* 
lére is elvan tagolva— sokszor a5 vizenyős is 
felszántunk, a1 kopár domb pedig rétnek liagya- 
tík , —  sokszor vagy a’ föld a’ pascuum közé , 
vagy a’ pascuum a’ föld közé benytilik , ’s öszve 
szorittatik , —  6okszor az ekék a’ határ’ legalsó 
szélén szántanak, a’ pascuum pedig a1 határ1 leg
felső szélén, az itató luii pedig a’ majorba lévén, 
a’ szegény dolgozó marha az egész határt bejárja, 
és mennyi idő elvész híjába csak a1 járk;-Mással, 
holott a’ szegény marhakülömbben is fáradt, és 
a’ kopár pascunmon a‘ rekkenő hévségben u* 
legyek miatt , nem ekelik , bogárzik, elfárod , 
és egész nap ehessen dolgozik, éjjel pedig inkább 
nyugszik , mint legel.—  Sokszor a’ major mingyárt 
a’ határ’ szélén van , és a' trágyát vagy igen mes
szire kell,  vagy nem is lehel minden loldre hor
dani , —  a’ legdrágább időt, mindenféle munka 
alkalmával csak a’ jövésre menésre kell veszte
getni , *8 a’ t. I lhen hibás Regulaliót jelent a’ 
3-dik képzet, de a’ melly ben a’ hely szűk volla 
m iatt, lehetetlen minden alkalmatlanságokat elöl— 
adni. Sőt minthogy még szóval is elöl nem szám
lálhatom azon károkat, m elyeket egy vizsga lila
zó imitt am ott, a’ rossz Regulatió’ következésé
ben sze m lé l: tehát csak azt jegyezzük meg ilt rö
videden, hogy sok fo ld , nem a’ maga hibája 
miatt mostoha) hanem a’ Gazdája hibája mialt,
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m ert, ninls a’ világon rossz ló id , hanem rossz 
Gazda van. ,

46. § .

l)e  ellenben látni arra is példát» hogy az- 
illyen Regulatornak káros volta el esmértelvcn, 
az megváltoztattatott, és sokkal czélaranyosabbá 
telelte. A ’ czélarányosságon pedig az értetődik, 
hogy a* gazdaságnak minden tagja vagy eszköze 
egy czélra dolgozzon, egyik a' másikai ne aka
dályoztassa, liánom m i n d e n i k  a’ maca útján kön-

• * t 1
nyen és rcodessen elmenjen, mint az óra kere
kei. így p. o. a’ s-ik Képzetbeli hibás regula- 
t ió t , sokkal ezélarányosabbá lehel lenni a 4-ik 
Képzet szerént, e* képpen: rekeszlessen külön, 
ha lehel egyenes lineával, mind a* 3. calcatura 
szántóföld , úgy szinte a’ r é t is ,  hogv így a> lege- 
lo mező ne tekeregjen ide ’s tova a foldeU e* 
a" rétek k ö z i , hanem egyenessen ellegyen ha
tározva, sőt körül árkolva , a’ melly állal *í;eri 
sok kártól és kivált alkalmatlanságtól meg menek- 
szik a‘ Gazda. —  Ha a’ major az egész föld köze
pére épül, abból az a’ haszon lessz, hogy így 
a’ távol yság is egyarányosan oszlik fe l ,  és min-

- U i *’ • 1 f
den földet lehet trágyázni , azomhan * mind a 
trágya kihordása , mind a’ takarodás gyorsab
ban megesik , ’s az idő ollv igen nem pa«* 
zérlódik. Ezen Reguláimnak helyesebb voltát, 
még a’ miveletlen cseléd is megesméri, annyi
val inkább az Hlyen rendes osztályokban , mind 
aT Gazda , mind a' cseléd örömmel foglalatosko
dik ; —  a’ Gazda , mert mindene jó lábon áll eS 
rendre m én, —  a’ cseléd pedig, mert ugyanazon 
fel tételekhez, kevesebb munkája, faradsága és 
veszodsége vagyon.
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47. § .

A' llegulatiónnk minémíiségc a* helytől, «s 
n’ Gizda' ideáitól függ. Láttam ollyan pusztát 
is , a’ hol semmi természeti rét nem lévén, és 
a1 gazdálkodás a’ régi pallérozatlan mezei gazda
ság’ módjára menvén, ellehet gondolni melly i
temérdek sok fold, holott szántó földnek, a’ 
legjobb lett volna, rétnek hagy altatott, o a k  
azért, hogy a’ sok kopárságonn, még is vala- 
inelly szénát takaríthassanak. A* sok jóíóld ké
szen volt, és még is azon kevés haszon láttszolt,
—•sok pascuum, sok rét kellelt, ’s kevés szántó
föld tellett , és a’ hiba a’ földnek tulajdoniitatott, 
nem a’ Gazdának, mintha az olly szerentsétien 
föld volna már természeténél fogva, hogy ab
ból több hasznot venni nem lehetne. Hiszen nem 
a' fold tartozik magát a’ Gazdához alkalmaztatni, 
hanem a’ Gazda magát a’ fö ldhöz,— a’ földbe 
soha se keressük a hibát, hanem magunkban, 
mert, ha van mód a’ föld megjavításában , 
azt szintúgy mi magunk tartozunk kigondolni és 
megtenni, mint ha mód nem lévén* a’ földet 
az ő természeti tehetsége szeréül használni, nem 
pedig azt, termeszeién kivül való megerőltetem re 
kénszeríteni tartozunk. A ’ minthogy meg is mu
tatta a’ tapasztalás, hogy ugyan az a' puszta, 
reguláztatván , és az Ö természetén alkatjához czél- 
arányozott rendszabásra vételvén , most már 
nem csak tiz annyi hasznot ád , mini annak elölte, 
hanem a’ legszerentsésebb határokkal vetekedik, 
és semminek hé] javai nintsen. U gyanis, az egész 
föld öszve zavartatott, és természeti rét híjjá- 
val lévén , tnásforma gazdálkodás alá rendelte
tett , 's c ’ képpen reguláztatott: Az 5-ik képzet 
szerént, a1 határon kérésziül huzatott két egye
nes linea A li  és C D , — ezen kél lineának a’ kö

ze
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z ú  olly nagy volt, hogy abból a* előre megha
tározott nagyságú pascuum ki került. Ezen pascu- 
(tornak közepén volt a’ majorság építve, hogy 
így a1 trágyafészek éppen középpett légyen, —  
niindazáltil, ha hosszú ez a’ pascuum, nagy lévén 
a’ puszta, szükséges ennek két végére is egy 
egy Birka istállót építeni, a’ mellynck haszna 
leírhatatlan. — A ’ kétlineán kivül kimaradóit föl* 
dek pedig feloszlattak a' célhoz képpest egyenlő 
táblákra, a ,  h , c ,  d ,  e ,  f ,  g ,  h ,  i ,  k ,  ’o a’ 
t. a' mellveken már a* gazdaság virágzóbb ál
lapotban van, mint a’ szomszéd szerentsésebb 
de regulázatlan Határokban.

48 . § .

Van ollyan szerentsés határ is, a' melly a’ 
fl-ik képzet 6zerént úgy reguláztatott, hogy az 
egész határon végig huzattattak hosszába bizo
nyos szélességű ( 30—40 öl) csapások A B ,  C D , 
E F ,  ’s a’ t . , —  azután keresztbe szinte ollyan 
szélességű csapások, G II , Ifv, L M , ’s a’ t. — ■ 
Ezen osztályok tehát felosztották az egész határt 
bizonyos quadr ítokra, a. b ,c ,  d, e, f, g, ti, i, k, J, 
m, n, o, p, ’$ a t . , a mellyek azon módon tüsténl 
körül úrkoltuttak , és az árok földje nem csak élő 
fákkal, de még sűrű bokrokkal is köröskörül min
denütt béültettetett, olly czélból, hogy többé a’ 
téli szélvészek a* íöldrül a'havat élne .seperjék, ha
nem inkább az egész szároz hitárt hóval me rak
ják , meggazdagítsak, a' melly bölts gondolatot 
a’ kővetkező nyár, gazdag interessel megjutal
mazta. A’ békeritett quadrát táblák mind szán
tóföldek, —  a’ csapások pedig mind legelő mezők 
a' mellyek soha kopár szározsággal nem emész- 
tetnek többé, mivel sem a' mip hévsége, sem 
a’ szárító szelek a* fák sokasága között kedvekre

Gazd, Heg. Túhöre. 5
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nem dolgozhatnak, télen állal pedig elég ned
vességei gyiijt a’ föld magúnak. —  Maga a’ ma
jor , középpel van építve, mindazáltal, az igen 
nagy majorokban, a1 halár széle felé is imitt 
amolt az egymást keresztül metsző csapások’ kö
zép pontján is , épülhetnek birka Istállók.

Ezen Regulatió á lta l, igazán meg adja a’ 
fold a’ lolc kitelhető legnagyobb hasznot, — sem
mi rész híjába el nem vész» úgy hogy azt lehet 
mondani, hogy a’ Regulatiónak többet köszön 
a’ Gazda, mint a* földjének. —  Egvébaránt, a’ 
ki ennek jóságáról kételkedne, legalább abban 
megnyughalik, hogy ez a’ Paraditsorn forma 
Regulatió, még is többet ér mintha ugyan az a* 
fő id , kopáron és mezítelenen állana , mini an
nak elö lte , és egy Africai sivataghoz hasonlí
tana.

49. §.

A ’ ki pedig épen a’ felváltó Gazdálkodás 
és az istállón etetés alá kívánja földjeit rcguláz- 
n i : az legczélarányossabban intézheti a’ llegula- 
tiól e* képpen : az egész áreáljának közepében, 
(vagy legalább azon a' tájon, ha lehet, egy 
felemelkedett dombon) kivágja a’ majorhoz szük
séges intravillánumot ollyan figurábpii, a' m ilyen 
ben tetszik, és azt tüstént körül árkoltatja. E7.cn 
Intravi liánomnak olly nagynak kell lenni, hogy az 
Proportióba legyen az egcsz Határ* nagyságával, 
és a' hozzá megkivántató erő sokaságával, mint
hogy ezen el kell férni minden épületeknek, szé- 
rüs-kerteknek, Urasági és cseléd kerteknek, és 
míg ezeken fellyül elégséges szabad térségeknek, 
a’ marhák forgására ’s a* t . —  Hlyen intravillanu- 
mot jelent már a’ 7-dik képzetben az A  betű a- 
latt lévő karika, minthogy a’ karika csak qgyan



ezen ezé Ira is lcgtökélletessebb. Ezen karikának a' 
közép pontján épül fel a’ lakhely, és e* körül 
symmetriai proportióban és távolyságban az is
tállók és egyébb épületek. A ’ karikának felárkolt 
kerületén belöl periig 10 ö l le l , ismét hu/.a tik 
egy karika, a’ melly eleven sövénnyel körül ül
tettél ik. Ezen két karika között lévő 10 öl szé
lességű gyep vagy csapás arra való , hogy a* 
marhákat és Birkákat, az Intravillaniiin szélén 
köröskörül lehessen hajtani , és onnan akármelyik 
táblára egyenesen rá e r e s z t e n i . A '  Lakó hely 
körül szinte elégséges körüljárás hagyaltatván, 
a’ több közben lévő föld lelosztatik osztán a' 
maga természeti tulajdonsága szerént Kotnka 
kertekre, szérüs kertre, csajfásokra, ültetésekre 
’s a’ t., és így kész az intravillanum. Az exlravil • 
lanuiu pedig felosztódik 12 , vagy a' Gazda prin
cípiuma szerént, több vagy kevesebb egyenlő 
táblákra, hogy egyik se legyen nagyobb a’ má
s ik n á l,—  az osztály lineák mind haza felé céloz
nak, hogy minden tábla rá dűljön az intravil- 
lanumra , még pedig egy arány osan , vagy is 
minden tábla egy kora, vagy legalá bb’proportió 
szerént való részt kapjon az intravillanum’ szélé
ből , a' mi úgy esik meg, hopy legel&öbbeu is az 
Intravillanum’ körülárkoltt karikája osztódik el 
annyi egyenlő részekre , a’ hány részre osztatik az 
extravillanum, és így a* belső'pontok már megha- 
tároztatnak, a’ mell vekből kell az osztály Lineá- 
kat ki felé huzni, a’ hová t. i. a’ földmérői cal
culus kívánni fo g ja ,— önkent értetődvén, hogy 
az ország ut BC ha van, vagy akármi egyébb 
szükséges u t , valamint az 1 ol szélességű osztály 
lineák is a* calculusból kihagyat láss inak , és 
ha csak lehet , vaiamelly tábla földet ketlé 
ne hasítsanak. —  Hlyen 10 oszstályl vagy 
táblát jcicut már a' 7-dik képzet az a , b , c ,
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d ,  c .  f , a , h, i ,  h , táblák aluit, •" mellyeken 
.V felváltó gazdálkodást bátran ellehet kezdeni, 
és azt lellyes pontossággal gyakorolni, lpy lévén 
a' Gazda’ füldje regulúzvu, ekkor már olvashat
ja a' külső országi nagy oeconomusokat, és azo
kat nem csak megértheti , de követheti i s , nem 
tsak követheti , de vélek velélkedhelik is , és 
ő k e t, az áldott Magyar földön, uem csak töb
bé nem bámulja, de csupa mulatságképpen is 
fellyül múlja,

50 . § .

A ’ vizsga elme a* Ilcgulatióhan fáradhatat
lan , az az, teremt magának tüstént a’ föld’ mi- 
némfiségéhez képpest ollyan ideákat, a' méllyé- 
ketr itt elül számlálni lehetetlen. Minden frddön 
van valamelly különös tulajdonság, a' melly u' 
Regulatiót meghatározza. Ez a’ tulajdonság- ha 
ked vezö, igen j ó , —  de ha nem kedvező, azérlncrn 
az következik , hogy ott regulázni nem lehetne, 
hanem a z , hogy a’ Gazda nagyobb figyelmet és 
több munkát tartozik reá fordítani. Itt tehát több 
több Acgulatio formák’ el okozásával az időt nem 
vesztegetem, mert azok abármelly félék legyenek 
is, csak ezen említett formákon épülnek, ezekkel 
atyaíiasak, sőt néha ketLŐböl ’s háromból eggyé 
lellek. De mivel minden Iiejrulalio bizonyos aes- 
thcsissel van öszve Uölletve,es a Gazdának min- 
denrefigyclmetesnek kell lenni:tehál szükség né- 
melly Regulákat átallyúba megjegyezni, a’ mel- 
lyek szinte a’ Itegulatió alkalmára tartoznak. Ezen 
Kegulák és megjegyzések c1 kövelkezendök:

a) Minthogy sok tábla földekben vagynak 
néha haszontalan foltok is u. m. essŐ állás, 
mocsár, homok toriás , követses vagy székes 
foltok ’s a’ t. tehát ezeket a’ földmérő bele „ne 
calculálja a’ mívelendő föld summájába, hanciu
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minden táblából Ki hagyja. Azomba a' GatJa 
ezeket haszontalanoknak ne tartsa, hanem vélek 
a' tehetségekről ki kerülhető hasznot megadassa , 
ha egyébként nem lehet, legalább lakkal be ül
tesse. Vagynak a’ természetben minden nemű 
fák, a’ mellyek vagy a’ vizes vagy a’ homokos, 
vagy kérges földet szeretik , és így mindent ha
szonra fordítani , a’ Gazdától függ. Semmit se 
lehet pedig mind a’ haszon, mind a’ Gyönyörű
ség kedvéért olly igen javasolni, mint a z t , hogy 
minden mezítelen hegyeknek, vagy domboknak 
csúcsai egy kis kerek erdővel bé ültettessenek , 
mert az illven csúcsok külörnben is lerméketle-mf
nek és szározak, de ha süni fák állanak rajta 
télen által akár honnan fújnak a’ szelek, körös 
körül hóval m e g t ö l t i k a z o n  földet, a1 melly 
nedvesség nélkül legjobban szűkölködik , legjobb 
nedvességgel meghizlalják.

b) Az illyen bé ültetett foltok , ne csak a* 
mappán jelel (essenek k i , hanem a’ föld színén 
is illemlö és csinos figurába körül kerílessenck, 
vagy árkoltassanak. A* csinos, és illendő figurán 
pedig ne azt képzeljük, hogy az , négy oldalról, 
négy egyenes lineával békeríIIessen, mert ez ál
tal sok jó fold is el vész , de külümben i s , 
a’ Természetet kell iIlyenkor követni, pedig tud
juk , h >gy a’ természeten sohol a* földszinén 
egyenes linca nints , mert az már a’ mesterség’ 
szüleménye, hanem vagynak karikássan hajlon
gó ’s kigyódzó parabolica lineák, és ezeket kell 
»tz illyen esetekben követni , úgy hogy sohol 
szeglet ne legyen, mert ha szeglet van, már olt 
o’ szántásban alkalmatlanság és idő vesztegetés 
van, de a’ kigyódzó lineák melleti olly könnyű 
szántani, mint az egyenes mellett. Néha megesik, 
hogy a* tábla (old közé némelly völgyetske, vasy 
természeti nedvesről bé nyúlik, a‘ mellyet fel
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szántani bár volna, tehát ezt is szinte ki kell 
előre jegyezni barázdával, és a* barázdába apró
fákat kell ültetni , örökös megyéül. Az illyen ré-■ í. t .

tetskékuek ki jeleléséi majd mindenütt egyenes 
lineákkal csinálják, a’ mellyek bizonyos szegle
tek alatt erre arra elhajolnak , —  holott nints an
nál csúnyább, mint mikor az egyenes linea mi- 
a t t , néhol a' vizenyős is szántás alá esik , néhol 
pedig a’ szároz kopár fold is a1 rét felöl marad. 
A* Földmérő örümeslebb dolgozik tiz annyi 
egyenes lineával, mint kigyódzó lineával: do 
azért az illyen dolgot nem kell az ö Cornmoditá- 
sára bizni.

c.) A’ szántóföldi Tábláknak sok oldalai lé
vén , sok szegletet, és néha igen is csucsossat 
formálnak , a1 melly miatt a’ szántás késedet-
meztetik. Hogy tehát ezen akadály is a’ Gazdái-

Ü -  %f
kodást ne terhelje : minden szegletet a' szántó 
táblák sarkain le kell kanyarítani egy kis párá
ból ica lineával , és a’ kimaradón rsucska íold 
külön használtasson , vagy cselédek számára , 
vagy a' mi jo b b , fa oskolának, fa ültetéseknek, 
rem iz, vagy erdő gyanánt, de minden esetre, 
a' tábla calculusábol ezek is ki hagyattas.sanak.

d.) Hogy a’ Gazdaság báiorsága, és a* cal
culus czélja meg állhasson , 's a* Gazdának minden 
kezdése a’ szomszédok kártételéről ment lehes* 
sen: az egész Határ körül árkoltasson, és ele
ven sövénnyel bé ültettessen ennek haszna meg 
köszönhetellen.

e.) Semmi u t , határ nélkül ne legyen.
f.) Semmi darab lobi , és csucska ok nél

kül ne találtasson , ne heverjen, legalább f i  
légyen rajla.

g .)  A ' Fixpontokkal úgy látszik nálunk senki 
se gondol , holott az egész Mappának értékét és 
becsét csak a’ Fixpontoknak köszönhetjük.



h.) Minthogy u* kétszerte nagyobb földön 
vagy u tó n , nem kétszerte, hanem négyszerlo 
többet vesztünk, t, i. az időben , ős az erőben 
hét két annyit: tehát arra is kell vigyázni, hogy 
egy Majorság igen nagy ne Jegyen, —  leg- 
fellyebb is 8G0 Hold fold elégséges egy ma
jorsághoz, úgy hogy a’ melly Puszta áll 5000 
holdból , abból alkalmatos 6 majorság ki ke
rül , jóllehet egy Ispányság alatL legyen is.

i.) l lo gy  a* gazdasági földekben proportio 
légyen, és mennvi légyen az Intravillanum? 
mennyi a’ szántó föld? mennyi a’ ré t ,  mennyi 
a’ Pascuum? hogy a’ felváltó gazdálkodás leg- 
gazdaságossabb, és jóllehet semmi heverő föld 
n in ts, még is minden munkája kevesebb és kön
nyebb mint a' három calcaturás gazdálkodásban, 
’s a’ t. Ezekre felelni nem az én célomra tarto
zik , vagynak elég könyvek, a’ mellyek ezt vilá
gossá n tanítják.

k.) Valami csak egy 800 holdas majorról 
m ondatott, mind azt lehet könnyen alkalmaztat
ni egy 50 holdas majorra is , ha az egy Tagban 
v a n , sőt könnyebben.

I.) Hát azt szabad e’ megcralitteni, annyi
val inkább reményiem , hogy a1 határszélek re- 
gulatiója melly gyönyűruséges volna! nints az a’ 
girbe görbe határszél, a’ mellyct végig egy egye
nes lincával úgy ketté ne lehetne osztani, hogy 
egyik íél se csalódjon, erre egyébb nem kiván- 
tatna, mint a’ szomszédok megegyezése, a' töb
bit a ’ földmérő egy hajszálra kicsinálja. Melly 
temérdek sok föld, a’ melly inost haszontalan 
hever, megkémélietne, vagy megnyerettelne ez 
által ! melly nagy haszon volna az, midőn a 
határt körül árkolván , 1000 öl árokkal épen 
annyit bekeríthetnénk, mint most liz annyival1
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—  Úgy lehetne minden határt regulázui, hogy 
csak annyi egyenes oldala volna , a’ hány szóm- 
szed hatarokkal körül vetetik. A ’ Mathezis leg
nagyobb Clenódiuma a* Tudományoknak, mint
hogy c/. örökkön örökké, minden helyen, min
den clima alatt, minden nemzeteknél, egyetlen 
egy és csalhatatlan marad, következésképen a’ 
gazdasági calculus is csak ezen az utón lehet 
legtökélletesscbb , és ha a’ calculus, a’ föld hi
bája miatt lesz hibássá, mind a' földet, — ha 
pedig az emberi erőtlenség miatt hibás, mind 
az emberi elm ét, csak a’ Mathezis állal lehet egy 
Normára, egy a' két extremum közt való közép 
útra téríteni, ’s a’ calculusnak garantérozó fun- 
dúst fundálni.—  Mi az oka tehát, hogy a* jó 
utal látván , és ez hatalmunkban lévén , önként 
elmellözzíik ? ki tagadhatja , hogy az egyenes 
íinea legrövidebb? ki kétli, hogy az I rövidebb, 
mini az S ? —- A ’ természetnek legelső törvénnyé 
lévén az, hogy: ,,Entia sine necessitate non sunt 
multiplicanda”  nem kész veszteség e ’, azon ru
hára, a' mellyre a’ Szabó 5 ré f  posztót kíván, 
5 réf posztót ven n i, csak azon o k b ó l, hogy ah* 
bői még jobban kikerül? — Ugyan az lévén a’ 
czél az egyenes és girbe görbe lineán, vagy ha* 
társzéleken: miért nem választjuk a rövidebb ,  
bizonyossabb , és egyenessebb utat? t. i. az egye
nes lineát, holott ha ennek egyébb hasznát nem 
vennénk is ,  mint azt, hogy soha többé a’ határ 
széleken perlekedés és csalfaság nem történhet
n e , mert az egyenes linea csalni nem enged: 
már csak ez maga elég oka volna a’ határszélek' 
Hecliílcatiójának.

Azt senki ne gondolja, hogy ezen határszé
leket egyformán bifárialó egyenes lincával syno
nymum volna az a* m ód, a1 mellyel ma már a’ 
határozó Deputatiók szokásba vettek, hogy t. i.
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körül lántzolják az égési határt, és egyik Halár
dombtól a' m ásikig, szorgalmatosán feljegyzik 
az ölek számát, valamint azt is , hogy a’ követ
kezendő határdornb , jobbra e’ vagy balra? fel 
c ’ vagy alá? keletre, vagy nyugotra hajol? —  
ennél sokkal tökéletesebb volna az , ha minden 
határdombra felállítván az Astrolábiumot, és arról 
a’ két szomszéd határdombra vizirozván , a’ grá- 
dusok száma irattatna f e l : de még ez sem elég
séges bátorság, és azt lehet mondani, hogy az 
egyenes linea minden lehető ellenvetést, min- 
den kigondolható csalárdságot magától elzárván , 
minden tekervényes fogásoktól m en t, és igen 
együgyű lévén, mind ezen szorgalmatos határo
zás] foglalatosságok, nem egy éb b , mint Ens sine 
necessitate.

Vágynak ollyan helyek, hogy két határ kö
zölt a’ katykaringós vízfolyás a' határ megye. 
Ezen tekervényes vízfolyáson , cppen kaszál lás* 
idejekor mindég kiönt a ’ v i z , és a’ Jekaszált ren
det elhordja« úgy hogy egy esztendőben is több 
kárt o k o z , mint a’ mennyibe kerülne az a* köl
tség , ha a’ két szomszéd IJraság megegyezvén , 
közös költséggel, mind a* határ megyéjét, mind 
a’ viz útját egyenes lineára vennék, ’s a’ kár e l 
len magokat örökösseo securizálnák.

Sajnálkozásra méltó az is, hogy az ország
utak , holott ezeknek legrövidebbnek kellene 
lenni, ’s lehetnének is , még is a’ csavargás miatt 
önként leghosszahbak. A ’ mint a* parasztok, a’ 
földjeik* végét killyebb bellyebb szántották, úgy 
idővel az urtzág-ut tekergössen felhányatott, 
megmurvázlatott, ’s mái napig is úgy mamdott. 
— ■ Az orszá^-útakat nem a’ földek* szélei hatá- 
rozzák m eg, hanem legelébh is ezeket kell egye
nessel! kihasogatni, és azután a’ földeket a’ sze
rént regulázni.
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m.) A ’ jó Gazda holtig tanul, és a' lég* 
utolsó szava az, hogy még sctnmit sem tud. —  
A ’ jó külső Regulatiohoz, jó belső Regulatió is 
rnegki vántutik , e’ nélkül amaz, semmit sem ér.
—  Nem csak a’ földjeit regulázza tehát a’ Gaz
d a , hanem magát és cselédjeit is regulához szok
tassa. A  gazdaságban még a' legkissebb eszköz
nek is meglegyen a’ maga helye, a’ hol az mi
helyt k e l l , készen találtasson , és ha nem kell 
ismét oda tétessen. —  Nem ig az , hogy minden
féle Masina, csak haszontalan költség volna* —  
A ’ rósz makaU cseléd , több kárt tesz a’ Gazdá
nak, mintha annyival kevesebb cselédje volna,
—  a’ jó cseléd pedig a* Gazdának megbecsülhe
tetlen gyámola. N é g y , sőt hat rósz marha 
nem ér fel két jó marhával, >—  tiz rósz birka na
gyobb k á r, mint két jó , —  né^y jobbágy egy 
egy fertály Sessióval nem ér annyit, mint egy 
egész Sessiós, —  az oltsó épületben nem csak 
semmi haszon nints, de igen is szüntelen való 
k á r , és a’ gazdaságnak alattomos fenéje. Mert 
a' gazdaságban ralculálni kell mindenre, követ* 
kezésképen az épületekre és az erőre is, külüm- 
ben , mihelyt valamellyikbe csorba esik, azt a/, 
egész gazdaság szenvedi, és néha egy minutai 
mulasztás, esztendei kárt tehet. Ú gy de az oltsó 
épületben mi van állandó? holott azt egy kis 
véletlen zivatar is, talán épen a’ legszüksége
sebb időben megrongálja , *s így az erőt és 
költséget mind untalan annak igazítására fordí
tani, ’s a* rendet zavarni kell, a’ honnét látni 
va ló , hogy itt calculálni semmire bizonyosság
gal nem lehet, annyival is inkább, minthogy talán 
az épület véletlen romlása, még nagyobb kárral 
is Ös/.ve van kötve, —  V agynak, a* kik a’ drága 
épületeket kárhoztatják, kicalculálván hogy azok 
mennyibe kerülnek, és hogy az a' capitalis bi
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zonyos ídÖ alatt mennyi interest hozott volna? 
’s a' t. meg se gondolván a zt,  hogy a’ jó épület 
soha se drága, és csak az a’ bátorság, a* melly- 
be helyhezteli a’ Gazdát , többet ér a’ vilá^’ 
minden capitúlíssánál! A ’ jó épület ö rö k ö s ,c s  
minden idő viszontagságai ellen is a' Gazdána 
csalhatatlan vasmalskája. De csak ugyan nem is 
csináltat senki oltsó épületet, mint a’ kinek mód
ja nem lévén csak a’ szükséggel küszködik. Ma
gok azok , a’ kik ezt tanálsolják , inkább laknak 
drága, mint oltsó épületben, és inkább viselnek 
drága, mint oltsó posztót. — Továbbá, az oltsó 
épület ajánlására legnagyobb Argumentumjok az, 
hogy sokszor jön elöl ollyan cse l,  hogy a' ma
radék örömest szeretné az épületet más helyre 
tenni, minthogy azon a’ helyen , valamelly plá- 
ntimnak akadállyára van, sőt maga a' ki építteti 
i s , jöhet egy két esztendő múlva ollyan gondo
latra, hogy azt szeretne megváltoztatni ’s a* t . ; 
igy tehát ha az épület drága, a’ miatt a’ jó szán
dék félbe szakad, de ha oltsó, tehát azt könnyű 
elbontani. —  Rellenetes gondolat! épületet eU 
hontani! holott annak felépítése, hogy legyen, 
pénzbe került, és ismét hogy ne lég je n ,  pénzbe 
kerüljön ! a’ semmi! —  Hót ez a’ haszon az oltsó 
épületből? ezen argumentummal jobb volna el- 
halgatni, mert nem lehet eléggé megcsodálni!

A ’ melly épületet a’ regulatió előtt készen 
találtunk , arról nem tehetünk . és arról nem is 
szóltok, mert az bizonyos, hogy tele van az or
szág ollyan épületekkel, a’ mellyek rósz helyre 
épüllek : de az a’ kérdés , hogy a* regulásolt 
gazdaságba, jobb e’ drága vagy ollsó épületeket 
állítani? mindennek lixirozva, és váltó/hatat- 
lannak kell lenni a’ jó gazdaságban, akkor lehet 
tökéi telesen mindenre calcululní : követ kezésl’e- 
peu a’ lég solidabb épület, legdrágább kints, és
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bár minden egyébb gazdasági feltételek és kör- 
nyőlállások , úgy volnának a’ Gazda hatalmában, 
mint az épület erősségének megadhatása. —  U °gJ 
az épületet senki se óhajtsa helyéről más helyre 
tenni : az csak abban á l l , hogy azt a’ maga he
lyére épiltsük, ne pedi# láb alá. Ezt pedig a’ 
regulázatlan jószágon meg nem tehetjük , mert 
ott még semminek sints meg a’ maga helye, min
den bizonytalan , —  do ha a* jószág regulázva 
van, és mindennek ki van szabva a* maga helve, 
mint az órának a' kerekei: már akkor minden 
tárgy örökkön örökké csak azon helyre i l l ik , a* 
hová azt a’ rend kivánta eleinte. Ha p. o. a* 7-ik 
képzetben, az Intravillanumban minden épület 
oda tétetik , a* hová a* rend, a’ Svstcma, a’ 
symmetria , és a’ Commoditás kívánja : az az 
épület ezer esztendő midva is csak oda illik , és 
senki se mondja hogy kár volt oda építeni, sőt 
ha az épület oltsó, azt fogja mondani: kár volt 
erro a helyre roppant épületet nem építeni. 
Bár az egész Haza tele volna drága épületekkel!

n.) A ' felváltó gazdálkodást lehet hasonlíta
ni a* katonai Státushoz, a’ hol minden R endre, 
Calculuíra, és Taetusra mén, mint az óra; —  a’ 
közönséges gazdálkodást pedig lehet hasonlítani 
a‘ civilis Státushoz, a’ hol kiki magát kénnyé 
szerént izolálja. —  Ha egyszer rend , vagy nor
ma , jól fel van állítva n* felváltó gazdálkodás
ban ; ott csupa öröm és mulattság, és olly kön
nyű gazdálkodni , hogy akaratja ellen se tehet 
az, ember rnást, mint af mit a1 rend hoz magá
val. De legnagyobb munka a' felváltó gazdálko
dásban a’ vetésbeli rendnek vagy clávisnak jó ta
lálása , a' melly mindazáltal, a’ földtől, a’ d i 
ni át ól , a’ vidéktől, és a’ népességtől határozó
dik tnec. Ha pedig már meg van határozva, ak
kor a Gazda 100 esztendővel is tudhatja e lő re ,



Jiogr mellyik tábla földjébe rui fog jönni? *’ 
melly rendet valaha megszegni, ugyan azon fel
tételek alatt, a' System a nem engedi, külömben 
a’ csorbát az egész masina szenvedéndi, hanem 
különös feltételek, de mindég áldozatok alatt.

Tegyük fel p. o. hogy valamelly Gazdának 
a* szántható földje a felváltó gazdálkodás alá re- 
guláztatvu lévén , fel van osztva 12 egykora táb
lákra : ö tehát magának e’képen csinál formát 
vagy mustrát az örökös rendtartásra: esmervén 
a* keze alatt lévő földnek chemiai természetét,—  
öszve szedvén minden tapasztalásait és a’ gazda
sági könyvekből merített tudománnyá! ’s a’ t., 
meghatározza a’ környülállások javaslása szerént, 
hogy 12 lévén a’ földjeinek táblája, tehát min
den tábla e’ következendő Tházisokon mennyen 
12 esztendő alatt keresztül, még ismét a’ rend
újra k e rü l:

I-sŐ vagy A. Tábla,

1-sőeszt. Legelő és Trágyáztatik egészen a,
2-ikeszt. Takarmány (vetett) —  b.
3-ik oszt. Repcze —  —  c.
üi-jkészt. Árpa (Lóherrel vetve) —  d.
5-ikeszt. Lóher —  —  —  e.
6-ik észt. Lóher (feltörendő) *•— f.
7-ik észt. Őszi —  —  —  g.
8-ik észt, Rapa vetemény —  h.
Q-i készt. Tavaszi —  —  i.

10-ik eszi. Hüvelyes vetemény —  k.
11-ikeszt. Ugar —  —  —  1.

»• V /

1 2-ikeszt. Őszi —  —  — • m.

Meglévén ez a’ rend örökös sinor mértékül álla
pítva , ebből már a1 12 Táblának 12 esztendei 
Turnusa így készül e l :
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Anno | I828| l 820| l 850h ö 3l | l 832 1833 1834 1835 1836 1837|1K38 1839

A. Táblába lészen -- l » 1 »> 1 c 1 <1 1 c 1 f I 9 1 i k 1 1 m

B. Táblában — -- 1 1* 1 c 1 a 1 « 1 f 1 0 ! k J i h 1 | m a

C. Táblában — -- C i; d 1 « f ( rí b í > í k 1 rn 1 « b

1). Táblában — --- d 1 • 1 t 1 fi 1 h : > I k 1 * m a l .b c

E. Táblában — -- 1 e •' I s ! h 1 * i n 1 1 . i ® a 1) c a

F. Táblában — -- 1 f I s 1 1* 1 i 1 k l i ! m 1 • b c 1 -1 e

G. Táblában — -- 1 ? h i 1 k 1 m 1 3 1 b c .1 1 e f

H. Táblában — -- i 1 k I 1 m ■ b 1 c e 1 f 6
I. Táblában — --- 1 * l 5 1 i in 1 « 1 b 1 c [ a e f 1 s h

K. Táblában — -- 1 k l i 1 m 1 a ! »> 1 c 1 a 1 0 f fi 1 k i

f. Táblában — --- 1 1 1 m 1 » 1 b 1 C 1 a ! « [ f i 1. 1 >
k 1

M, Táblában --- 1 m 1 a 1 1 c 1 a 1 e J f 1 g ll
♦
1 1 k ■ 1



Ez meglévőn ismét újra kerül a’ Turnus, és 
így minden 1 1-dik esztendő épen az lesz, a’ ki 
volt az első, ha a’ Télekek száma 1 2 , '—  egyéb- 
aránt pedig mind a* Telekek’ száma, mind a' ve
tési rend’ meghatározása a’ .gazdától függ, azzal 
a’ megjegyzéssel, hogy a’ mi egyszer a’ Kormá
ban meghatározódott, az ellen \étteni, a’ leg
nagyobb szentségtörés legyen , külümbben az 
egész systemát megsértjük , és a’ komoly való
sággal jádzunk , ’s belőle csúfot űzünk. Trágya 
nélkül pedig a’ felváltó gazdálkodás fel nem 
álhat.

o.) A' calculus’ konnyebségére ide testem a’ 
mértékeknek kultsát is :

|. Pozsonyi Mérő tészen 
1. Cubic Suk —  —
1. Pozsonyi Mérő —
1. I tizében Van —  —
1. Pozsonyi Mérőben van 
1. Cubic  czolban van*
1. Pozsonyi Mérőben van 
1 .  Pozsonyi Mérő Búza 

nyom —  —
1. Pozsonyi Mérő Rozs 

nyom —
1. Pozsonyi Akó tészen 

vagy is —  —
1000* Akó tészen —

72 Itlzét.
40 i  Ittzét.
1  ̂ Cubic Sukot. 
h2 | Cubic czol. 
3072 Cubic czol.
450 Szem búza. 
1 ,302,400 szem búza.

76— 90 fontot*

70— 80 fontot.
64 Ittzét.
1 Cubic Sukot.
1702 Cubic Sukot.



V. H e l y s é g  R e g u l a t i o.

51. § .

II. a* régen épült Helységeket és városokat 
megszemléljük: úgy latszik, hogy régemen se 
inzsellér, se Aesthesis nem volt ,  minthogy az 
utszák nem csak egyenes lineákra nintsenck szab
va, de sÖt igen is girbe görbe csavargó utakból 
és szegletekből állanak, a’ mellyek az épületek- 
nek alkalmatlan ferde és csúcsba figurát adván, 
a' legdrágább földnek, az intravillamimnak be
csét és minden érdemét az incommoditas miatt 
megrongálják. —  Az illyen egyenetlen utszákban, 
akár melly szép Házok épüljenek is, soha sem 
illenek azok úgy oda, mint ha egyenes és pár
huzamos utszriba épülnének. Ez hát már magá
ba véve is e ’ég n»gy kár és veszteség, midőn 
a’ földnek igazi becsét és hasznát, csak a' csupa 
figurája miatt nem vehetni; de még ez említést 
se érdemel a’ több rendetlenségek között, még 
az mind semmi , hogy az utszák , nem csak nem 
párhuzamosak, sőt inkább igen is egyenetlenek, 
egy helyen igen keskeny máshol igen széles lévén, 
egy ház kiijebb a'tn.'ísik beljebb állván, né melly 
ház előtt be nyúló üresség, vagy csucska lévén, a* 
mellynek semmi oka nints, néhol pedig az útsza 
közepére is Épület tétetvén, a’ melly azt két felöl 
keskenyen kiszorítja ’s a1 t.; mind ezek mondom 
említést sem érdemelnek , azokhoz képpest, mi
dőn az utszán lévő rondaságokra semmi figyelés 
nints. Mi lehel anuál utálatosabb, mint a* lakó

helyek
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helyek közöltél nézni a’ ronda büdös posványokat, 
árnyékszék kifolyásokat, udvarokról és konyhák
ról kiöntött yizeknek, moslékoknak kifolyását, 
mellyek minden konyha sepredéket, hal héjjal , rák 
héjjut az utszára kivisznek , es a’ publicumnuk tud
tára adják, mellyik háznál , mi volt az ebéd. Ezek 
és ezekhez hasonló rendellenségek , mellyeket 
a’ csinos és pallérozott izlés inkább cl fedezni 
kíván, sok helyeken az intravillanum becsét, és 
az utszák díszét felette meg rongálják, és a' leg
drágább földet, u’ legoltsóbhnál is alább való
vá teszik. —  Hát ha még a' falukat megtekint
jük! mit látunk egyebet , mint a’ nagy és 
térés udvarokat kerítés nélkül bitangon álla- 
n i ,  —  a’ legkövérebb földet, málvát és masz
lagot teremni , —  a’ drága földet haszon nélkül 
heverni , és még is a* szükség’ panaszát halla
n i , de nem csuda, mert a’ Regulatió szokásba 
nincs, senki el nem kezdi, sőt képzelni se tud
ja, és ha valaki némelly helységben, kivált né
met falukban, egy kis csinosabb rendet látott 
i s ,  csak azt gondolja, hogy az oda való, az ö 
falttja pedig arra alkalmatlan, így tehát a’ helység* 
Regulái «ójáról még csak gondolat tá se lévén vala
kinek, hogy lehetne ezt szó nélkül el mellőzni!

52. §.

A ’ helységben meg kell becsülni minden 
talp földet, mert egy az, hogy az ,  minden föl
dek közti legkövérebb, más az, hogy mindég 
szem előtt van , minden üres időnkéi annak 
mívelésérc fordíthattuk: mért hagyjuk tehát a* 
nagy udvarokat Injába heverni 7 holott az il- 
Iven kertekben , minden minntát használha
tunk , a’ járkállásba semmi idő el nem tefih, 
és vagy magunk , vagy cselédünk, mindég ta-

Gcizd. Reg. Tüköré. Ö
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Iái benne dolgot, —  továbbá az illyen földet 
az éjjeli károktól nem félthetjük , nem kell őriz
nünk , holott a' külső földjeinken mind ez a* 
commodi tás nem találtatík, úgy hogy a1 belső 
fundusban egy quadrát öl fel ér tízzel a’ külső
ben. Mi az oka tehát, hogy sok ember a’ szeme 
előtt lévő szerentsét nem használja , hanem 
idegen messze földekre fárad azt fel keresni ? 
sok szegény Német paraszt csak az udvarából 
el é l , a' Magyar Paraszt udvarán pedig, ha egy 
két bokor bodza fát látunk, mindent láttunk , 
pedig a’ magyar faluk többnyire mind a’ Java 
földre épültek----

Sok ember azt gondolja, hogy csak a’ sok 
földönn lehet gazdálkodni, azért is a’ kevéssel 
nem gondol, holott nyilván van az, hogy lehet
séges dolog egy hold földön kevés munkával 
több hasznot be venni, mint né melly 10 hold 
földön, tiz annyi munkával. Azomha, nem csak 
búzával és zabbal lehet gazdálkodni , ezerféle 
az a’ vetemény’ a' mellybol hasznot lehet venni. 
Iiogv élnek el azon szegény emberek, a’ kik 
a* kőszikla hegyek tetején lakván, mind %* földet, 
mind a’ trágyát a’ fejeken hordják fel, ős úgy 
csinálnak magoknak kerteket? melív rettenetesL r  v

dolog tehát a’ kövér földnek közepette szükség
gel, éhséggel, egyedül a’ régi rósz szokás, és a" 
tudatlanság miatt küszködni és sovárkodni!

53. § .

Ha az igen széles utszák, és minden ha
szontalan szegletek ’s ürességek egyéb haszon
ra nem fordíttatnának i s , mint gyümölts fákkal 
bé ültettetnénck , nem jobb volna e ez már ma
gába is,  mint üressen állani? holott pedig a’ 
tűz ellen a’ legelső bátorsága volna az egész 
helységnek. A ’ melly helység tele van gyümölts



fákkal, olt a’ pajkos betyárok nem mennek gyü- 
möltsöt lopni, és így minden ember, a* maga 
udvarában, akárrnelíy üressen álló ’s félre lévő 
haszontalan szegletet is használhat, a’ jó földet 
pedig másra fordíthatja. Mennyivel szebb a/. ol
lyan helység, a’ melly egy gyíimültsos kerthez 
hasonlít, annál, u' melly ben a1 nyomorék me
zítelen házak, kerítellen udvarok, dűlőre hajlott 
tyúkólak tűnnek az utazó szemébe! Nem szük
ség a* kerítést se deszkából, se nádból, se lécz- 
böl csinálni , legollsóbb és még is mindenek 
köztt legjobb az eleven kerítés, a melly szép 
is ,  örökös is. —* Mihelyt az Emberi Nemzet el 
kezdi eszének hasznát venni: miugyárl a’ vilá
gon lévő nyomorúságoknak kilenlz l ized része 
megszűnik őtet ostromolni.
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VI. K e r t  R e g u l a t i o .

5 4 .  
§.

jí\_z mind lehetetlennek, vagy haszontalannak tar- 
tatik a’ köznép e lő tt , a1 mi még szokásba nem 
volt: de mihelyt valamit a’ régi szokásból által 
vett.  ahoz jobb kedve és nagyobb bizodalma is 
van. Semmiben se lálunk közönségesen olly nagy 
szorgalmat mini a* kert átívelésben, még pedig 
a’ mi több , a* kert soha ugarnak nem hagyatik, 
hanem minden esztendőn terem , és még is el nern 
romlik. Más szavakkal, minden kertnek ura, a* 
maga kertjével t a' tőle kitelhető legnagyobb 
hasznot esztendőnként meg adatja, és meg is a*
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földet el rom Un i nem engedi. Ebből tehát világos 
a z , Hogy lehetséges va la melly földet mindég va
lamire használni, és annak erejét fenn tartani , 
annyival is inkább, minthogy kicsiny a’ fo ld ,  
és semmi munkája se kerül sok költségbe.

Így tehát a’ kert regulatioja sokkul közön
ségesebb és tudva való, hogy sem az én útmu
tatásom nélkül szűkölködnie, azért is ezzel irt 
sokáig nem kések, hanem csak azt a’ tanúságot 
hozom ki belőle, hogy elhiheti minden ember, 
hogy a* jó Gazdaság nem a1 sok földben áll,  
hanem a‘ jó földben, és hogy a' kevés földet sok’ 
hal könnyebb jóvá tenni, mint a’ sokat, — és 
h o g y , valamint a’ k e r t , csak be kerítve adhat 
legnagyobb hasznot: úgy akártnelly földünk is, 
csak így lehel csalhatatlan forrásunk.

VII. E r d ő  R e g u l a t i o .

55. §.

A z  Erdő Regulatió clt'g nagy tökélletességre 
van emelve az Erdő Mesterek által , és ezen 
Tárgyban számtalan derék könyvek vagynak az 
Erdészek’ számára készítve. A ’ mit tehát az Er
dő Regulatió’ tekintetében közönségesen tétetni 
látunk , arról nem is szóllok , hanem a’ mit nem 
látunk, jól lehet a’ dolog lelkét telzi, azt fogom 
itten elől adni.

a) Azt látjuk majd mindenütt, hogy az er
dőnek semmi kerítése és határa nints, hanem
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az erdőre dűlő szántóföldek, minden esztendőn 
bellyebb szántainak, és soha többé reá nem 
akadni azon lineára , a* melly a’ mappában Erdő 
szélinek van teletve, ’s kövelkezésképen a’ map
pának már nints érteke, az erdő is meg csorbul 
és esztendőnként kevesebb lessz. Legelső Regu- 
latiója tehát az erdőnek abban á l l ,  hogy az, 
azon a’ lincán , körös körül fel árkoltasson , a’ 
mellyel a’ földmérő a' mappába erdő szélének 
rajzolt.

b) Az erdő’ nevezete alatt csak az ollyan 
föld értetődik, a’ melly a’ mívelésre, akár a’ 
föld’ rosszasága, akár a* meredeksége miatl al
kalmatlan ; és í g y , ha a’ kövér róna földön a’ 
legj ’bb erdő áll is, az már nem erdő föld , ha
nem mívelendö f o l d , — valamint, ha a' kopár 
kövecses és terméketlen hegyes völgyes földek , 
part szakadásos meredekségek, ’s hegy oldalak, 
szántóföldképpen használtatnak is,  az már nem 
mívelendŐ fold, hanem erdő fold, —  Mell ugyan 
is. akár mellyik esetet vesszük gondolóra, egyikben 
sem adja meg a’ ÍÖld a’ tőle kitelhető legnagyobb 
hasznot, és így a* Gazdának nagy vesztesége van, 
mintha éppen csak felényi, vagy harmada földje 
volna. Egy hold jó róna föld , esztendőnként 
több hasznot ád míveltelve, mint erdőképpen 
2i) esztendeig , ha bár a’ legjobb erdő legyen is 
rajta, — és egy hold szántó fö ld ,  a’ kopár hegy 
oldalon, akár melly szorgalmatosan trágváztas- 
son is, hányván trágyázni lehetne, 20 észtén- 
<Uíig se ád annyi hasznot, mintha erdővel volna 
bé plántálva, vagy is ,  az erdő róla ki nem ir
tatott volna , gondolóra vévén annak keserves 
munkáltatását, a vi/, állal telt károkat, holott

1>ascuum képpen örökké jó lett volna. Innen le
lát látni való, hogy a’ ki erdőt akar regül ázni, 

mindeneknek előtte azt tudja , hogy mellyik 
föld erdőnek való?
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c) Nem abból áll tehát a* erdő Regulatió, 
hogy az erdő csak szaporítassék , és a* maradék* 
ked vére el tartassék és megvénüljön : hanem abban 
áll, hogy hol szaporítanék, és hol. tartassuk c l?
•— Minden átívelésre alkalmatos földet kiirtani, 
és minden mívelcsre alkalmatlan , sőt káros földe
ket erdővel beültetni: ebben áll az erdő Regula- 
tio. — ^íein arra kell tehát végzést hozni, vagy 
törvényt szabni, hogy az erdők ne irtassanak : ha
ltéul arra kell keménv büntetést rendelni, u’ ki az4’ 1
ő hatalmában lévő földet haszontalan heverteli,—  
arra rendeltessen különös fel vigyázat, hogy min
den szélherdta homok toriások, mívelhetetlen 
követses földek , kopárságok , partszakadásos me
redekségek, kívüliképpen pedig a* hegyek* tele- 
ji erdővel bé ültettessenek, ne heverjenek mint 
látjuk az egész Hazában, holott ha erdővel bé 
íiltettetnének , tehetségek szerént nem csak a* 
legnagyobb hasznot adnák , de még igen sok 
kártól is megmentenének. —  Erdőnek jó minden 
föld,  de szántóföldnek nem mindenik jó ,  —  er
dő alatt meg javul a* rossz föld is , miért kell 
hát a’ jó földet erdővel elfoglaltatni?

d) A z  erdő ültetés pedig nem lehetetlen 
munka, —  eltez egyéb tudomány nem k e l l , mint 
a z , hogy mellyik fö ldet , minému fa szereti ? 
Ha ezt meg nem válosztja a1 Gazda, és csak 
egyre dolgozik minden principium nélkül, úgy 
tagadhatatlan , hogy sok munkája híjába el vész, 
és nem sok foganatot lá t : de ha jól választja, 
boldogul. A'  fenyő fáknak minden neme a' hi
deg földet szereti, azért is ez meleg földbe ne 
iiltettessen , hanem vagy agyagba, vagy a* He
gyek tetejére, és ott az csalhatatlanul megfogan- 
6zik, sőt a* Veres fenyő , a* legrosszabb földön, 
a’ hol már a’ hegy tetején semmi se terem, 
leggazdagabban női,  és olly gyorsasággal nevel-
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Hédik , hogy semmi iát hozzá hasonlítani nejji 
lehet. Ha pedig van ollyan fel emelkedett szellő» 
hegy, a* mellynek homok földje van : ez már 
a* ienyő fáknak ki irlhulatlan tanyája.— Továb
bá , a’ homok főidet szereli mindenfele F ű z , Ile- 
k e l t je ,  Jegenye és Nyárfa, hülönössen pedig az 
Akátzfa.—  A ’ Platanus egyedül a»’ vizek’ szom
szédságát óhajtja ,—  a’ liarsfa ellenben a’ vizet 
nem szereti, sőt inkább a’ szároz krétás földben 
és a’ dombokon lerem legjobban. — A* Bükkfa, 
a’ hideg követses agyagotl,  —  a’ Tölgy és Cserfa 
pedig a‘ legjobb fekete földet szereli, —  a’ Szil
fa minden szároz és sovány földön díszük,—  
egyszóval nints ollyan föld, a’ melly tellyesség- 
gel haszontalan volna , meri még a' posványból 
is elegendő hasznot lehet venni a’ vizi (rekettyé
ből , — a’ kosziklás meredekségek pedig , s ter
méketlen bértzek, ha szömórlzével bé ültelleL- 
welt, tehetségekhez képp'est elég'adót adnak.

e) Minden puha vizes fát ,  ágáról,  és min
den kemény fát, magvárói lehet legkönnyebben 
tenyésztél ni. —  A ’ vékony ágatskák , egy suk 
bosszúra el vagdaltalnak , csak, hogy a’ két vé« 
£ek, az el vágásnál fel ne hasadjanak, és a’ hé,- 
jók le ne fesel jen. Ezek a’ kis ágok tavasszal 
a’ földbe, egy hegyes vassal csinált lyukatskába 
le szuratnak olly mellyen, hogy két három szein- 
jr-et maradjon csak a' föld felett rajtok, de a' 
leszurásnál arra kell vigyázni, hogy »’ lyukban 
tiresség ne maradjon a* fa melleit,  hanem a’ fold 
végig hozzá tóinődjön , és azt meg érje , külöm- 
ben hamar elromlik és el vész. E’ szerént tehát 
egy ember egy nap elültethet 2000 ágolskát; 
ha az illendő földbe ült elte l ik, minden g\ökér 
nélkül, még a’ Platanus is. —

f) A ’ ki pedig magról, vagy makkról kíván 
erdőt ültetni , szükség tudni, hogy midőn a’



gyenge plántátska ki kel , annak a’ nap hév- 
ségc, és a’ szelek ’s idő viszontagságai ellen ol
talom kell: azért is ,  legjobb az illven erdőt ár
nyékba, az a z ,  mentt helyre ültetni, a’ mi úgy 
esik meg,  ha az illyen fold egy két esztendővel 
előre hé ültettetik, ha bár ritkássan is , más 
fajtn fákkal, a’ mellyek egy kevéssé megnevel- 
kedvén a’ közibek vetetendő ’s magokról ki ke
lendő gyenge plántátskáknak elégséges oltalmúl 
szolgálnak.—* A ’ fekete topoly, vagy canadai je
genye, ollyan természetű, hogy a z ,  a’ jó vagy 
rossz földet egyaránt szereti, és igen nagy gyor
sasággal nevelkedik: azért is, az ollyan földet, 
a* mellyen erdőt akarunk magvárói plántálni, 
legjobb előre ezen fának gyökeretlen ágatskáival 
be ültetni, csak hogy tavasszal történjen, igy 
osztán ezek egy két esztendő múlva fel nevel-* 
kedvén , a’ gyenge magról ki keltt plántáknak 
elég oltalmúl szolgálnak, —  a’ mellyek osztán 
megerősödvén, oltalom nélkül nem szűkölköd
nek , és így a’ Jegenyéket szüntelen lehet közöt
tük irtani és pusztítani. így tehát a’ legrosszabb 
földön is , legjobb erdőt lehet nevelni, —  és eb
ben áll az igazi erdő Regulatió.

--- -------------------------------------------------- -—

VIII. Ut R e g u l a t i o.

56 . §.

A *  ut Regulatiója nem csak abból á l l , hogy 
az ut egyenesen ki hasitasson, fákkal végig ül-
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tettessen, —* jóllehet, az már nagy grádusa a' 
pallérozott ízlésnek „ a/t megesmerni, bogy jobb 
egy darab földet útnak kihagyni, mint az égési 
pascuumot, rétet vagy földet, a’ mellben ke
resztül megy, ezer meg ezer úttá tétetni enged
ni : —  hanem ebben is számtalan sok tárgyok 
jönnek tekintetbe, a' mellyek annak tókélletes- 
ségére tartoznak , és az ut csínálás maga egy 
ollyan tudomány , a’ mellyrŐl a’ pallérozott 
nemzeteknél könyveket lehet olvasni, sőt közön
séges tanításban részt venni.

a.) Első tárgy az ut’ l iegulatiójában a z ,  
hogy az útnak meglegyen mindenütt a* Norma
lis szélessége, az az,  ne legyen az ut egy he
lyen széles, más helyen keskeny., hanem min
denütt egyenlő párhuzamos, olly széles t. i. a’ 
miilyen szükséges, és meghatároztatok Négy öl 
szélesség elég ország-utnak, mert ha igen széles, 
a' csinállása is sokba kerü l , még se jó. Ezen 
négy Öles kotsi-utnak a* két szélén vagynak a* 
kovets garmadák egyenes líneába rakva , és min
den két garmada közt egy egy é lö fa , —  a* gar
madákon kivül van még két tajty három síik 
szélességű gyalog ut , inind a’ kétfelöl, —  a’ 
g y a log-u tón  kivül pedig van négy suk széles 
árok.

b.)  Másodszor , megkivántatik az útban, 
hogy az mentöl keményebb legye n , és a’ leg
nagyobb sárban i s , meg ne puhuljon, ’s a’ ke
rék alatt be ne horpadjon. E’ vé^re, a* feneke, 
élire rakott termés kövekkel rakattatik k i , és 
fellyülröl béterítetik, tömetik és siijkoltatik ap
róra tördelt kövekkel. —  Minthogy az útnak egy 
kevéssé domborúnak kell lenni, liogy a’ víz róla 
lefolyhasson : tehát az ut közepébe h' legna
g y o b b , a* két széle felé pedig a* legkissebb kö
vek rakattatnak.

-  8* —
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c.) Harmadszor, szükség, hogy az ut a’ le- 
hettségig legrövidebb legyen ugyan , de a' com- 
moditás sérelme nélkül,  t. i. lm az ut hegyre 
mén , tehát meredek kapaszkodó ne legyen, és 
kereket kötni ne kellessen a’ legmagossabb hegy
ről is. Ezen felmenőidben arra is kell vigyázni, 
hogy valamég az ut ,  legalolról a* hegy legfelső 
pontjára fel nem ér,  ez a’ linea vissza ne törjön, 
a/, a z ,  a* melly magosságra már egyszer felment, 
akármi ok miatt abból semmit ne veszejtsen, ’s 
lefelé ismét ne menjen , hanem legfellycbb is 
horizontosan menjen, még ismét fellyebb nem 
emelkedik. —  Az is megkívántatik, hogy ezen 
felmenetelen, bizonyos távolságokra pibentelök 
legyenek készítve, ollyan hegyek, a’ hol a’ ko
csi minden tartalék nélkül megálbat. Ezen pi- 
hentetöknek ismét sokféle formái vagynak, ’s a’ t.

57. §.

A ’ róna földeken, a’ hol követ nem talál
hatni, és e* miatt az utak, nedves időben, jur- 
lfatatlanokkú lesznek, —  valamint az ollyan he
lyeken is, a' hol az utat,  valamelly nedves la- 
pályságon kell keresztül vinni, igen nagy ha
szonnal lehetne követni Blumenwitz (nsellér pra
xisát. O t. i. Morva országban, az illyen lapály— 
ságokon keresztül, úgy nevezett é l ő  u t a k a t  
(vegetabilische Strawen) csináltatott, a' mellyek a* 
kívánt czélnak tökélletcsen megfeleltek. Az el
készítése pedig így történt: mikor az ulat két 
felől végig árkuitatla, az árokból kihunyt földet 
nem hányatta addig az ut közepére , még elébb 
alá ja nem rakatott frissibe levagdalt fűzfa és e’ 
féle ágokat olly formán, hogy azokkal az ut 
egészen béterittessen alólról, és a’ föld úgy há
nyattatott felibek. Ezen fűzfa és rekettye ágok
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akármelly vastagra, és hosszúra le vá g h a tv á n ,  
úgy rakaltattak az uion keresztül kétfelé , bogy 
az ut közepébe a‘ töveik öszve, sőt tovább is 
érjenek, a’ hegyeik j^eJig ketíelöl az árok felett 
kiáljauak. Ezen ágok tehát földel béteri ítélvén , 
és a* hegyeik az árok felett el metél let vén, kü
lönös jó és kellemeles ulat készítettek, mert a* 
fák az ut alatt megélledvén , szoros gyökereikkel 
öszve megöszve fondorodtak, és az utat lesül- 
Iyedni többé nem engedték, —  az árok felett 
lévő egyenesen elvagdalt végei pedig kifakadván 
felnöltek, és az ut’ kél pariján gyönyör i» zöld 
falat formállak. Ezen utón a’ Muszka Császár 
Alexander , keresztül menvén , gazdagon mer!- 
ajándékozta szerzőjét, a’ ki ezt a’ módot azután 
olly tökélletcsségre vitte, hogy még éld .hidakat 
is (vcgetabilische Brücken) csinált ezen módra.

IX. V í z  R e g u l ati o

58. § .

A' vizek’ Hegulatiójára tartozik az , hogy a’ 
\iznek tekergő útja egyenes líneára vétessen, 
annak Normális szélessége mindenütt meglegyen, 
-—  a’ hol a’ vízre vaiamelly építmény készül, 
Ott annak szélessége a’ tionpalis szélességnek 
egy negyed részével nagyobb legyen , — semmi 
fa az árokba ne ültetlessen, sőt minden benne 
találtató bokor, gaz ,  tuskó, fenn akadott sze
m e t ’c a' t. kitiszlitaason, külömben a’ víz kárt



tesz az árokban, és a’ legegyenesebb árokból 
csavargó vízfolyás lesz, a’ hol osztán a’ megára
dó víz soha többé kártétel nélkül cl nem mehet.
—  Ha a’ víznek nagy esetje van,  akkor nem kell 
megengedni, hogy az árok feneke plánum incli
natura legyen, hanem horizontom lineán , vala* 
melly kevés esettel, foliyon addig, a’ meddig 
lehet,  és olt az esetjét egyszerre kell megadni, 
mint a* malom-keréknél, a’ melly leesés kaská- 
dának neveztetik. Ezen kaskádának , köból , 
vagy tölgyfából kell építelve lenni , hogy a’ 
v íz ,  a” nagy esés által kárt ne lehessen , meri a* 
viz mingyárt gödröt ás, mihelyt észrevehető eset
je v a n , ha pedig a’ gödröt kikezdi, abban szün
telen pandalt mos, a1 midőn nem lévén a* part
nak fundamentuma darabonként lezuhan , és a’ 
viz ismét elhordja , —  de ha a’ víznek igen kevés 
eselje va n ,  az az ,  horizontos árkon folyik: úgy 
a tiszta homokban is kártétel nélkül eltnén, ki- 
vév én , hogy a* föld alá n a g y o b b  része igon kön
nyen elszivárog,. —  Néha megesik, hogy egyik 
folyó vizet a’ másik felett , vagy alatta kell ké
résziül vinni, a1 melly eset a* bölts Oeconomia 
körül a* víz Regulatióknál számtalanszor elő ke
r ü l : ez neveztetikTrullának, a’ *mellyben a'dolog 
veleje a* jó libellálástól függ, uz elkészülésében 
pedig az a’ IŐ figyelem , hogy mivel a’ viz, az 
illyen helyen , legkönnyebb móddal, legnagyobb 
kárt tehet : szükség hogy annak készítésében, 
se a’ fában , se a’ kőben , se a’ fasinákban, 
agyagban , vagy gyeprakásban ne fösvénvkedjünk, 
mert egy jó munka, ezer kártól megoltalmaz.

59 . §.
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A ‘ vizek Regulatiójának kétféle czélja van, 
t. i. mentő, és haszaálló. —  A ’ mentő Regula-



tióbíin a föld menlelik meg a' kártlévő vizektől, 
t. i. midőn az ár-víz eleibe töltés esinállaiik , 
hogy az el ne terjedhessen, vagy vaiamelly tó 
lecsapoltatik , hogy az általa elfoglalt (öld meg
szabadhasson. —  A ’ használló vizi Ilegulalio 
pedig tárgyazza , a’ hajókázás elÖ segéllésére ké
szült, vagy készülendő árkokat, a* lekervényes 
görbületeknek, egyenes átmetszését, ’s megrövi
dítését. A ’ Itegulaliónuk ezen tekintetében, az 
ország szároz kebelén keresztül, hajókázhaló ár
kokat ásni szintolly szükséges v o ln a , mint a* 
kotsik alá új utakat csinálni. Az igaz, bogy ez 
nagy munka , de a’ baszna még nagyobb , —  erő 
is pedig elég lévén hozzá, tele lévén minden 
tömlötzök dologra terfnett emberekkel, —  és 
La ezen munkák 10 esztendő alall el nem ké
szülnének is ,  elkészülnének 100 alall. Ha Na
póleon a' Langvedoki Canálist elludta végezni, 
a’ melly a* szörnyű hegyek alatt van keresztül 
fúrva , és a’ kősziklákba , mintegy válu , bele 
vágva , úgy hogy a’ hajók , fényes nappal is 
fáklyák világánál utaznak a’ hegyek’ setét gyom
rán keresztül ezen Canálísban: miért ne lehetne 
hát ennél kissebb munkát elvégezni?

60. §.

A ’ vizek’ használló Regulatiőjára tartozna 
még a’ megöntözési Regulatió is. Ez abból á l l , 
hogy minden folyóvizek, a’ mellyeknek esetjek 
van , a’ száraz föld megnedvesítésére szükséges 
árkokkal felkészülvén, az essŐ foglalkozását, ha 
szükség, kipótolják, —  a’"közjóra használtassa
nak elébb eseljeknél fogva, és úgy folyjanak ki 
az országból. —  Ezen megöntözési Regulatió 
fundálinlik a’ vízen, és az eseten, mert egyik 
a’ mú$ik nélkül ezen tekintetben semmit se tehet,
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jóllehet külső országokban annyira ragaszkodnak 
a* megöntozéshez hogy ha viz van, az eset* 
nem létét drága költségekkel, és masinákkal is 
kipótolják, Hazánk pedig mindenikkel bővölkö- 
d i k , még pedig épen azokon a* tájékokon, a* 
mellyek a' megöntöíést legjobban szomjuliozzák. 
Valamint a’ földdel, úgy a’ vizzel is a1 legna
gyobb* hasznot kell megadatni: az pedig niég 
nem «’ legnagyobb tehettsége és használlása a’ 
víznek, hogy az csak némelly malmok hajtására 
használtatik: sokkal több kints van abban még 
elrejtve!

Hlyen víz Regulatió a’ Lombardiai öntözés, 
a‘ hol a’ paraszt, a* harmintzadik faluban, azt 
se tudja , hogy micsoda folyóvízből jön az ő 
határába a’ víz? de arra már líról fira reá szo
kott. , hogy ha szározság van , tehát kiki a’ maga 
földjére szolgáló ajtócskát a* fő Canalis' oldalán 
felnyitván, kiereszti a' vizet csendcssen a' föld- 

-jére, a‘ melly azon végig csordogálván azt meg
nedvesíti , más felől pedig a’ völgy közepén 
lévő levonó Canálisba bele fo ly ,  és azon elta
karodik. —  Ez már a’ víznek igazi haszonvétele, 
és czélerányos Regulatiöja , nem pedig az, a‘ 
mellyel mi nálunk imilt amott némelly tócsák
nak lecsapolásán bámulunk, ’s a’ Gazda minden 
böltsességét abban csodáljuk. Le csapolni kön* 
nyű a’ vizet, mert az önként elmegy az eleibe 
ásóit méllyebb pontokon, de ez még maga nem 
Regulaiio , hanem csak annak kezdete , hátra 
van még maga a’ Regulatió, a' nagy munka, a' 
niegöntözés, a’ hol a’ vizet nem a1 legmcllyebb, 
hanem a* legfelső ponton , ’s néha a’ levegőbe 
felemelt lineán vezetni, —  pedig a’ lecsapolás 
és a’ megönlözés egymástól elválhatallan, mint
hogy a* lecsapolt rét ha egyszer kiszárad , sem
mit se terem, sőt kárt okoz: de ha néha néha



a7. essö hijánosságában , a’ fellyűlről reá eresz
tett víz által megncdvesitetik > a’ melly magát 
a‘ száraz föld hasadékiba bévévén , a’ fűidet meg- 
puhitja és hizlalja, gazdag és örökös jövedelmet 
ad a' Gazdának.

—  g 5  —

X. M é r t é k  R e g u l a t i o.

6 1 .  § .

r i egstűkségesebh volna mindeneknek előtte a’ 
mértékeket regulázai , egyenlőségre és sinór 
mértékre venni, holott majd nem minden hely* 
ségben más mértékkel élnek. Ha senki nem 
egyezne meg semmiben , úgy az emberi társa
ság fel nem állhatna: a' honnét nyilván van» 
bogy mennél több ember megegyez valamiben , 
annál erössebb a’ fundamentom. Ha lehettséges 
dolog abban megegyezni , hogy egy napban, 
még Amerikában is 24 órát tartsanak : mért nem 
lehetséges a z ,  hogy egy Ország, egy Nemzet, 
legalább maga között egy mértéket esmerjen?

A ’ mérték* meghatározására a* természet 
semmi törvényt nem hagyott,és így ennek nagy
sága és feloszlása egyenesen az embertől fíigg : 
azért is ezt a’ maga könnyebségére , holott vég- 
hetetlcn könnyűvé tehetné, mért teszi nehezeb
b é?  holott már maga a’ természet utat matatott 
az által, hogy a' kezünkre tiz újjat adott , je
lentvén, hogy a1 tizes számolás, minden dolog
ban a* legtökélletesebb mustra. Mennyire rneg- 
könnyebbittetue a’ számolás, ha mindenféle mér



tékek, tizedesek volnának, az az, minden mér
tékben volna 10 T ag ,  minden Tagban ismét 10 
apróbb tag ’s a’ t. és lenne p. o. Egy Mérőben 
10 Q , -  egy Q-ban io  Y  , - egy Y-ban io Z ,  
- e g y  Z»benlo i t tz e ,-c g y  itlzéhen io  V ’s a’ t.
—  Égy mázsában 10 te r h , - e g y  terliben 10 font, 
egy fontban 10 lat,  egy latban 10 karai ’s a* t.
—  Egy mértföldben io  A , -  egy A-ban 10 B, 
egy B-ben 10 C , - egy C-ben 10 lánez,- egy 
lánt/.ban io  öl,  - egy ólben io  su k ,-  egy suk- 
ban io  czol , egy czolban 10 vonás ’s a* t.

Valamint pedig minden mel lékeink és ezek
nek osztálhai vagy részei kíilöuibözök: úgy kü
lönösen a’ földmérői mérlek a’ legegyenetle- 
nchb» Egy hold földön kell érteni, ÖOO, QOO, 
1000, ’s a‘ t. egész 1Ó00 quadrát ö l ig : micsoda 
mérték hát az egy hold? hiszen a' kiterjedés 
nagyságát nem a' qualilás, hanem a* quanlilás 
határozza m eg: mi szükség tehát a’ heleroge- 
neumokat öszve zavarni ? —  egy órán mindég 
ÚO múmiát él lünk, nem pedig néha helvent , 
néha nvollxvant ’s a’ t. miért nem hát egv hol- 
dón i& mindég egy kora kiterjedést? —  Azért» 
hogy valamelly föld, az 6 rosszasága miatt a’ 
harmadik classisra tartozik; mi szükség holdját 
1300 quadrat öllel számolni? hiszen ha csak 
ugyan 1300 quadrát öl érne is annyit, mint más
utt 1200, azért nem következik, hogy a’ keltÖ 
egy kora helyen fekszik , mert amaz , már 100 
quadrát öllel több tért fog e l ,  valamint ha egy 
fczekér fa meg ér is egy aranyat, még sem kö
vetkezik, hogy ha az aranyat is megmázsálnák, 
és a* lát is, mindenik egykora nehéznek talál
tatna.— Mi szükség a’ rétben 7 — 8-Qt'O qua- 
drál ölet., a" szöllőbcn pedig ifOO quadrát ölet 
«•gV holdnak nevezni ? azért , hogy egy kalán 
Tokaji bor annyit ér,  mint egy verdung Somlai,

<*ey
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egy verdung Somlai pedig annyit, mint egy 
messzely Neszméli,egy messzely Áeszméli pedig 
annyit, mint egy ilUe Badacsonyi ’s a‘ t. nem 
igaz hogy mind ezen Aequivafens, egy egy iigé

nyi cubic öblöt bétöltene. Hát télen , azért, 
hogy a’ nap rövid,  az éj pedig hosszú: a’ nap
pá ti órák rövidebbek, de az éjjeliek annál h o s 
szabbak, és nyáron, megfordítva, legyenek-é? 
egy font són , ollyan nehézséget értünk , mint 
egy font mézen, vagy ezukron, vagy szalonnán 
’s a’ t. miért nem hát egy hold földön is ,  min
denféle iöldöu ugyan azon nagyságú kiterjedést?
—  a* mérték csak csupa forma , minden matéria 
nélkül gondoltaivá, — csak mustra, csak sinóx’- 
mérték, csak idea, csak quantitas, csak tér: mi 
szükség tehát a’ quali lássál öszve zavarni ? Ha a’ 
qualitást akarjuk megmérni, annak más forma 
mérték kell % a* melly véle homogeneum, és így 
nem kell miatta a’ heterogeneumot öszve zavar
ni. E^y ittze bor, csak annyi, mintegy ittze pá
linka quantitássára nézve, —  de ha a' qualitás- 
sát akarjuk megtudni, a/t már nern ittzével kell 
m érni, hanem más véle homogeneumot kell ki-

.  _  j  i  •  t f i i ____  *  _  ; . . s  _  i _______♦ »

azt ismét sem ittzével, sem szesz-mérvei, ha
nem homogeneummal , nehézséget nehézséggel, 
az az, fontul kell megmérni, —  így hát egy ittze 
borban, más annak testének nagyságú , más az 
erejének nagysága , és más a' terhének nagysá
ga is , és mind a’ három tulujdonságot egy 
mértékkel kifejezni akarni nem nevettség-é , 
az illyen rendetlenség mint számtalan sok visz- 
szaéléseknek, csalárdságoknak szúlö annya, leg
jobban szűkölködik a Regulatió nélkül. *

Melly igen szép volua , hu orokössen meg- 
határo/talna, hogy egy hold földön , örökkön

<Jazií. Heg. Túhörc. 7
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örökké 1000 quadrát öl érlelődjön, akár erdő
ben, akár 6zóllúbtín, akár szántó-földben , akár 
rétben , akár a’ legjobb , akár a' legrosszabb 
földön képzeltesseu is az, —  nem külihnben, 
mintha a petsél nyomómat, akár veres, akár 
zöld,  akár sárga pecsét viaszra, akár finomra, 
akár durvára , akár szurokra , akár gyantára, 
akár ostyára , egy szóval akár mire nyomom 
is reá, az mindég egyetlen egykora nagyságot 
vagy tért nyom azon. —  Minthogy 300 hold 
siöllö tészen />00 hold szántó földet a’ régi szo
kás szerénl: innen, ha valaki ravaszkodni akar
na, könnyen által láthatja, miképpen szerezzen 
a’ maradékának 100 Hold földet valamelly ha
tárban, a’ nélkül, hogy ott,  csak egy talpalat
nyit is bírt volna az előtt.

Ollvan etnhert ugyan nem «ondolok, a’ 
t \ *  

ki azt mondaná, ltogy a’ Hcgulatio semmire se
szükséges, meri úgy a’ társaság fel sem állhat
na , és sem ö maga, sem az af Kend , a’ mellvet 
ö talált, nem volna e' világon: hanem többnyire 
azt hiszik az emberek, hogy az a’ Hegulatio, a’ 
melly szükséges v o lt , már minden tárgyra nézve 
megtörtént, végre hajtatott még az eleinktől, és 
minekünk semmi sints regulázni va ló , hanem 
csak a’ véle élés kötelességünk. —  i*!z a’ balvéle
kedés rontja meg a’ köznépet, és ez minden só
hajtásnak fundamentoma, a’ mellyel eldönteni, 
és helyéből kiemelni nékem semmi veclisem nem 
lévén , egyebet hazám’ Javára nem tehettem, 
mint e* kon\ vetőkét készíleltem.

v
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XI. Toldalék
némelly szokásbeli javításokról,

a) É r t e k e z é s .

62.  §.

N i nts szebb , mint e' világon élni! — A/, a’ 
gyönyörűség, a' mellyel az Eli/.iumon , a’ Para- 
(Jitsoinon, képzelünk, mind megtalállatik e ’ föl
dön bŐv mérteidben , csak kogy mu^a az ember 
teszi az életet unalommá és gyászos tömlollzé, 
’s nem találja itt fel a’ Paraditsomi ártatlan bol
dogságot , némellyik a’ maga butasága , másik 
peaig a’ mások’ fortéllyal miatt.—  Az életnek 
paraditsomi boldogsága, nem a’ könnyű, puha, 
bövölködő, henye, úri életből állana , a’ melly- 
re csak nem minden ember, mintegy ideálra tö
rekedik : hanem egyedül abban állnna , ha mun
kánk ’s fáradságunk* édes giümöltséböl mérték
letesen élhetnénk, és az egész természetben azél— 
lycl szórt gyönyörűségeket a’ magok idejükben 
kóstolhatnánk, ’s ember társaink köztt testvéri 
bizodalommal foroghatnánk. A ’ mi tulajdon mun
kánk’ gyümöltse ollyan édes, hogy azt semmi 
Kinls fel nem éri. A ’ ki a’ kotzkán nyer ezer 
forintot, nem olly édes az annak, mint a’ ki 
tíz lun/ esztendeig munkával és fáradsággal pláu- 
táltt gyűrnöltsös kertjéből vagy szöllcjéböl sza- 
kaszlhat, és még egy kis hasznot is vehet. Vala
mihez könnyen jutni , mindennel bövölködni, 
mindég mézzel é ln i , soha keserűt nem kóstolni

*  ?
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ez nem é l d ,  mert a* életet csak egyedül a’ 
munkával öszve kötött jutalom , nem pedig a’ 
munka nélkül kapott kints teszi becsessé. —  De 
óh fájdalom! a* midőn az egész természet tele 
és tömve van az élet örömeinek magvaival, és 
ettől egy ember sints elzárva, sőt minden, a’ 
mi teremtve van egyedül az ember* kedvére van 
teremtve: \s még is úgy találjuk, hogy az élet' 
igazi örömében az oktalan állatok szerontsésseb- 
b e k , és egyedül az ember a* Icgbobioglalanabb 
teremtés a' nap alatt, az ő tulajdon hibája miatt.

63. § .

Két vérengező ellensége van az élet’ boldog
ságának ; a’ Szokás ? és a1 vakbuzgóság. —  A* szo
kás lassan lassan természetté válik : a’ természe
tet pedig a’ mint mondják, vas villával se lehet 
ki szurkálni —  elég helytelenül. Ebből a’ lessz, 
bogy az emberek akármelly rossz dologhoz hoz
zá szokván , — (mert hiszen mellyik első dolog 
volt a’ legjobbik? holott arra, csak a’ kéntelen
í t  g hajtotta az embereket, és csak a' hosszas 
véle élés által ,  idők múlva, lehetett tökéllete- 
sebbé) a’ jót be nem veszik, ha bár az, a’ ma
gok idvességek’ egyetlen egy feltétele volna is, 
és a’ ki bé hozni akarja, azt mint legnagyobb 
gonosztevőt ki végezik. —  A ’ vakbuzgóság pedig 
azt okozza, hogy a’ miveletlen ember a’ maga 
erejére és eszére éppen nem támoszhodik , ha
nem mindent a/. Istentől vár ,  úgy tartván, hogy 
ha az Isten szerenLséssé akarja tenni , a’ maga 
erőlködése nélkül is azzá teszi; ha pedig nem 
akarja: úgy híjába erőlködne, ha mindég dol
gozna is. —  Az illyen ember a* társaságnak pes
tise, és egyebet nem érdemel, mint az emberi 
társaságból ki rekesztetni , és egy félre lévő



kápolnába záratni, hogy ott a’ munkától ment 
lévén, minden háborgattatás nélkül hitéből él* 
hessen.—  Mi jóllévöbb «’ keresztény vallásnál? 
és mi került valaha keservessebb munkába, ár
tatlan vérontásokba, mint ennek felállíttásaV pe
dig éppen azok üldö/ték legjobban, a* kiknek 
sorsúit könyörülni kívánt. 11a az igaz volna , 
hogy az emberi ész és igyekezet híjába való, 
mert a’ hit az Isten boldogítani akar, a' nélkül 
is boldogítja; a? kit pedig nem akar, minden 
igyekezett' hiúság; ha mondom ez igaz volna: 
úgy se ruhánk, se házunk , se kotsink , se ekénk, 
se szöllÖn?< , se gyíimöltsös kertünk , szóval sem
mink se volna, ’s következésképpen magunk se 
volnánk. Az Isten nem teremtett ezukrot, nem 
teremtett Patikát, nem tererfitett kést, nem te
remtett csizmát; de ter emtett matériákat, és adott 
az emberbe okos elmét, a’ melly minden terem* 
tett matériának, a’ maga czél ához képpest for
mát adjon, és ezen forma adás az ember* örö
kös kötelessége, a világ kezdetétől fogva, annak 
végzetéig , —  ennek eszközei minden névvel 
nevezendő tudományok , és mesterségek. Hogy 
találták volna tehát fel a1 vakbuzgóság* princí
piumán, a" Typographiát, a’ Medicinát, a'tudo- 
múnyoknt, és mindent, a' rni a’ világon a’ töké- 
élesedésnek eszköze? látni való tehát, hogy az 
életet-, csah a' mi tulajdon iparkodásunk, elme 
törésünk, munkásságunk, és igyekezetünk teheti 
édessé, - és a’ hen\e embert, az Isten mindenek 
felet leginkább utálja. —  A/. Isten megtereintet 
mindent, jót és rosszat , (relative) -— az ember
nek pedig elmét adni, lmgv így a’ kettőből a’ 
munka ultid ki kerüljön ;u élet boldogsága , mint 
a’ tiii az alléiból,  a’ koLúhoz való csiszollalas 
által.
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64. v.

A ’ melly ember csak azt teszi, a’ mit má
sok , és cselekedetének semmi egyéb okát nem 
ludja adni, mint a* szokást: az az ember, ha 
egyébaránt nem rossz szivű is: de bizonyosan 
tudatlan és miveletlen. Arra tehát, hogy az em
ber az Ő cselekedeteinek főbb okát vagy princí
piumát érthesse, tudomány kívántatik, —  a’ tu
domány pedig velünk nem születik , hanem em
ber társainktól rövidebb u t ó n h o s s z a b b  utón 
pedig verhetetlen sok tapasztalás és kárvallás 
által,  szerezzük meg. Azok tehát,a’ kiktől tudo
mányt szerezünk, és bennünket palléroznak, ná
lunk ludóssabbak, 's jobban éTzik a’ mi szüksé
geinket mint mi magunk, és legnagyobb jutal
makat azon örömben találják, ha minket a’ vak 
tudatlanságból ki vévén , a mi életünk’ örömére 
és ennek könnyű eszközeire, a' melly nélkül,  
csak a' barmokhoz hasonlítanánk , megtaníthat
nak : és mi még is,  a’ legjobb akaróinkat üldöz- 
zük ’s ellene állunk! —  A ’ tudományoknak az a* 
lermészetjek, hogy magokat, ha egyszer meg 
fészkelhetik, mint a’ pestis, szét terjeszteni kí
vánják: következésképpen a’ tudós embereknek 
is az a’ természetek, hogy valahol a’ természet
ben csorbát látnak, ’s kivált ember társaik’ bol
dogságának egyedül a* magok tudatlansága miatt 
nevelkedő hézagját szemlélik, azokat, minthogy 
magok nem látják, íigyelmetesekké tegyék, sőt 
az orvoslására is megtanítsák. —  Ez a’ czélja min
den könyveknek, és nints az a’ rossz könyv, a* 
mellyböl valami jót ne lehetne tanulni.

65 . §.

Az életnek azon bajairól, mellyeknek egye
dül a1 mi tudatlanságunk az oka, ezernyi ezer
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könyveket lehelne í r n i ; de nein külömben, az 
életnek azon örömeiről is, a’ mellvek a1 mi icye- 

f • *  
kezelünk es tudományunk által ki eszközöltetlek, 
és még ezután ki eszközöltetéudók, méj; több 
könyvek Íródhatnának: irjnn kiki, a' miről tet
szik, és a5 mihez ért , emberi kötelességét telve- 
stii j én csekély tehetségein szerént az itt követ
kező észrevételeimmel kívánok használni.

66. §.

Minden ember azon van., hogy munkájának 
mennél nagyobb gyümöltsét vehesse be. A ’ ki 
egy mérő búzát el á d , azon v a u , hogy a leg
jobb árrán el adhassa , — és ha annyi kész pénzt, 
a’ mennyivel oltsóhhan találta eladni , mint el- 

I ' adhatta volna, a' zsebjéből elvesztett volna, az 
nem esne néki olly nehezére, mint ez a’ vesz
tesége. Éhez hasonló ezer meg ezer vesztesé
gekkel , csorbákkal tele van életünk és min
den foglalatosságunk : miért nem igyekezünk 
tehát elejéi venni ? —  esak addig ítélünk, a* 
meddig látunk , és a‘ hová bé nem látunk, 
ott uz óriási hibát se látjuk meg . sőt éppen hi
bát se látunk, ’s igy a' legnagyobb tévelygések
ben századoktól századokig nyavalyog a’ világ, — 
Minden dolognak érzésére és megítélésére tudo
mány kell, e’ nélkül szemét az egész világ, —  
a' tyúk hijába talál gyémántot, nem ért hozzá.
—  Ha a* nevezet egy mérő búzát egy kis gyer
mek adta volna el akárraelly oltson , a1 ki ahoz 
semmit nem ért ; az ott megcsalattatását sem 
erezné: de már egy ember, a' ki a’ búzához, 
és a* körnvelállásokhoz ért , tudja a kart, és 
í.tjlalja. — Kicsoda tehát az a* kŐszivü ember, 
a? ki látván a' szegény tudatlanabbnak hibáját, 
és az állal nevekedö rövidségét, ha tehetségében 
áll, arra ölet Ijjjyelmetcssé tcmii restellene? Je-

. *
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gyezzélek me" tehát örökös són , szegény tudatla
nabb ember társaim, hogy a' tudatlanság a’ leg
nagyobb veszteségeknek szülő annya, a’ melly 
miatt sokszor, nem csak a’ nyereségnek vala- 
melly része, nem csak a’ töke jiénz interese, de 
maga az egész nyereség sőt az egész tőkepénz 
kezetek körül semmivé lessz.

67. §.

Va amint ipindenliől, iigy tehát azon van 
a’ jó Gazda , hogy #’ földjéből is a* legnagyobb 
hasmot végye, az az,  a’ földjéből egy darabkát 
se engedjen elveszni, heverni és valami haszon 
adás nélkül henyélni, hanem ha van, tehát té
pvén valamit, mutassa megléteiét, még is jobb 
mint a’ semmi, — jóllehet többnél többet is ad
hat a’ bölts intézel által. Valamint pedig az egész 
földjét használja, és abból egy lalpallatnyit se 
enged elveszni: úgy bánik minden egyébb jó
szágával is,  hogy annak egész hasznát vegye, és 
semmi jószága ok nélkül ne veszlegetödjön. Én 
pedig vettem észre a* gazdáknak ollyan veszte
ség jeket, a’ mellyel magok tídán által se látlak, 
azért is czélom itt őket arra licyelmetessé tenni.Uv

b) A ’ v o n y  ó m a r h a  e.r ő m e g k é m é I é s e. 1

68. §.

Egy ökör,  vagy 16, el nem bűz 100 mázsái; 
de 1 múzsánál többet e lhúz: kell hát lenni a’
100 éí i között egy ollyan bizonyos számnak f 
a* melly éppen a’ marha’ erejéhez van mérsékel
v e , bizonyos nemén a* masinának. Tervük fe l ,y * . r  KJmf *
hogy az a1 szám legyen J0 mázsa, a' mellyet 
valamelly marha, a’ maga elromlásán kívül el
vihet: éB így  tiz mázsa terhet huzó erő képzel-



tetbetik a7.011 marhában , a’ mellyel fl szüntelen 
munkúlódik. Úgy d ’ lm a’ szekérnek egyik ke- 
rekéí megkötnék : már több erővel húzná ugyan 
azon 10 mázsa terhet, és így már híjába men
nyi erÖ elvész! hijába , mondom, mert semmi
vel se volna több tereli a' szekéren, és még is 
Úgy húz, mintha annyival több terhet húzna.
—  Ki n_em látja tehát a z t , hogy a’ marhának 
sok ereje hijába el is veszhet, az az , lehet ollyan 
eset, hogy a* marha., nem teszi a’ tőle kitel
hető legnagyobb szolgálatot az 5 urának, és 
így már kettős vagy többes kár lehet egy dolog
gal öszve köttetve? nem csak lehet pedig , ha
nem van is illyen eset, a’ rnellynek akár a' régi 
szokás , akár a’ tudatlanság, (a' Mechanica nem 
tudása) légyen is az oka ; elég az hozzá , bogy 
a' szarvas-marhái vonyó erő a* járomba logatás 
által nagyobb részént hijába elvesztegelödik , 
a ’ marha hamarább elkopik, mintha illendő mó* 
dón használtatna, a’ tticIIv szerént két ökör is 
többet lehetne, és még se romlana ligy meg, 
mint most négy ökör. l ’ z az erövesztés, nem 
csa'i azon esetben lehetséges , ha a’ kerék meg
köttetne, hanem más számtalan módokon is meg
történik , a’ mellveket csak a’ meehanicából le- 
hét világosságra hozni. —  Ugyan is, az már ma
gába véve is elég nagy veszteség, hogy az ökör 
nem csak a’ szekeret húzza, hanem egyszersmind 
a' Jtuző eszközével y a* nyakával , a’ mázsányi 
írekér rudat,  és jármot is tartja, a’ jármot, a’ 
melly még az emberi nemzet bajainak kimagya- 
rázására is,  mintegy kín mustrául vétetik fel. 
Mi szükség a ’ szekér rudat tartani , és arra az 
erőt hijába pazérlani ? holott az másként is meg
lehet, mint a* lovaknál. Hát a szegény marha’ 
feltörött nyakáról , és örökös kínjáról  mit szól- 
jak? a' legfájda’massabb tagján kell neki húzni
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is, tartani is! —  továbbá, ha még a' szekér-rud 
eleibe más ökrök iá fogainak, azok még jobban 
terhelik az erő vesztegetést, és sem a' magok 
ereje egésszen a’ szekér hozásra nein fordiltatik, 
seni a hátulsóké ismét újjabb veszteség nélkül 
meg nem történik. Ugyan is, a’ mint majd alább 
látni fogjuk, az első ökrök húzása két részre 
oszlik el,  a’ mellyeknek c*ak egyik része húzza 
a’ szekeret, a’ másik része pedig a* szekér-rúd’ 
végét a1 járommal együtt alá a’ földfelé nyomja, 
és igy a' hátulsó ökröket még jobban terheli. 
Valamint az is nagy erő veszteség, hogy a' Inizó 
erőnek a' járomban nints fixpontja , mini a’ 
hámban a* lovaknak, mert a’ járom i d e s t o v a  lö
työgvén , nem feszfilhel meg a’ huzó erő , vagy 
is semmi bizonyos hypomochlionon meg nem 
nyughalik. Ezen hibát ugyan némellyel» már 
észrevették, és úgy kivánlák megjavítani, hogy 
a jármot fixponttá teltek, az az ,  ollyan |ar» 
mokkát csináltak, hogy azt szorosan az ökör 
homlokára vagy szarva tövére lehetett csatolni , 
és igy az ökör a' homlokán húzott. E)e ez az 
intézet még rosszabb és nagyobb terhelés, inért 
mind a’ mellett is, hogy a' többi hibák, még is 
csak ugyan azok maradtak * még az a’ kár is 
hozzá járul , hogy a’ marha , a fejével mar 
nem húzhat olly iztnossan, mint a’ vállával, 
azomha, a’ fixjárommal együtt a* marha feje is 
úgy meg volt fixirozvn , hogy azt nem lóbbál- 
hattá szabadon, a’ legyek után nem legyinthel, 
a’ melly feszesség a’ marhára» nézve sokkal kí
nosabb , mintha az embernek két kezét a’ tes
téhez kötnék, és úgy kénszerittenék a’ futásra, 
mert valamint a’ menést a kezek' szabadsága, 
úgy különösen az ökör’ menését, a' feje’ sza
bad lóbbállása teszi könnyűvé. Innen tehál nyil
á n  láthatni , melly nagy vesztesége légyen a' 
Cazdáuuk} i\ marha erő mostuui Uaszuúllájában.



69. §.

Az erő , hogy abból semmi hijába el ne 
vesszen, akkor használtatik egéssien, hu a* hú
zás perpendiculariter történik, az az, »' húzás 
lineája , mind horizontaliter* a’ kocsi tengely 
lineájával vagy ennek parallélájával , mind ver- 
ticaliter gondoliatva a’ terh centrumára csüngő 
Jineával , derék szegletet, vagy is Q0 gradust 
fo rm ál , a’ mellynéi ha kevesebb vagy több grá- 
dus alatt történik a’ húzás, készen van az erő 
pazérlás , ollyan mértékben , a’ mint a’ húzás 
szegletje Q0 grádustól cl tér. Ezt pedig így ért
hetjük meg : ha a’̂  8-dik képzet szerint, egy 
négy szegletú deszkát e iu a  egyczérna-szálra ta 
felakasztunk, úgy hogy az a pont éppen hözépett 
lé g y e n , akkor ez a' négy szegleti! deszka úgy 
csüng a* levegőben, hogy a’ két vége e i y és ou  
perpendiculuris lineát, vagy Q0 gradust formál 
a’ ta lineával, a’ két oldala pedig eo és íu , az
zal párhuzamos lészen ; —  de ha a’ czérna-szál 
nem kozéppelt az a pontba, hanem a' szegletén 
az e pontba akasztatna, és a’ ezérna-seálot je
lentené az ye l inea, akkor már a’ deszka nem 
úgy csüngene mint imént 90 grádus a la tt , ha
nem ferdén csüngene mint a’ Q-dih képzetben a’ 
ve czérna-szál ról csüngő e / u o  deszka, a'melly- 
nck sem a’ két oldala eo és iu  nem párhuzamos 
a1 ve lineával, sem a’ két vége ei és ou azzal Q0 
gradust ntera formál, hanem csúcsos, v agy ,  a ’ 
mi mindegy, tompa szegletet. Éppen így van a' 
dolog a’ kocsi húzásában is,  mert lm a’ 10-dik 
képzet szeréül az e io u  négyszegletű deszka le
tetetik a’ földre , és egy czérnánál fogva t a , 
tneliynek vége éppen középeit az a pontba van 
mega kiosztva , előre huzatik : ezen esetben a' liú- 
zás' liucája /u, perpendicularis az ei Kocára, az
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az , azzal Ql) grádust formál, és tele a* deszka 
két oldala is,  eu és io párhuzamos; de ha az a 
pont nein középeit, hanem valamelyik széléhez 
közelebb volna , p. o. a’ q, pontba , és a’ húzás' 
lineája volna az y q linea : akkor az ei linea 
mindjárt elferdülne csúcsos szegletre, és a' hu* 
zás többé 90 gradus alall nem történne , hanem 
úgy lenne mini a’ l l -d ik  képzetben láthatni, u’ 
hol az e i o u  deszka, azyq linea által huzattal* 
ván , látni való, hogy az ie linea nem formál a’ 
húzás lineájávnl yq QO grádust, hanem egy felöl 
csúcsos, másfelől tompa szegletet. És ezen eset
b e n ,  ha a’ huzó linea yq egyszer'smind a'-huzó 
erő nagyságát is jelenti, tehát ez az egész liuzó 
erő ,  nem a’ csupa teher húzására használlatik , 
hanem nag\T része csak az akadályok és csiszo
lások meggyőzésére mén fe l ,  az az, kél részre 
oszlik e’képpen: minthogy az ie linea , akkor 
volna QO grádus alatt a’ qy l ineával, ha a’ q 
pont ennek épen közepében volna , vagy ha a’ 
q pont a’ maga helyén maradván a1 qa linea olly 
nagy volna, mint a’ q i l inea: úgy de ez nem 
így van , tehát a’ qy huzó erÓ ezen csutsos szeg
het alalt huzván eloszlik két részre, t. i. a’ q a , 
és ay erőre, mellyek közül, csak az ay e i ö ,  
vagy is ennek parallélája qm , úg\ mint az ni li- 
neára perpendicul <ris húz igazán, vagy használ- 
talik a' húzásra, a’ másik ae erő pedig, vagy 
ennek parallélája my , csupán csak híjába elvész 
orra, hogy a’ deszka ferdeségél kívánja 87 c n  ( ih » 
útba hozni, és így az akadályok’ meggyőzésére 
mén fel. Kovelkezésképen, mikor a nagy y qerb 
az e u oi deszkát vagy terhet illyen ferdén, az 
az ,  csúcsos szeglet alatt húzza, az a’ nagy <-5 
mondom , semmivel se tesz löhbet, mintha a’ 
kissehb erő rnqy mint perpendiculáris , húzná 
az a c o  / terhel, derék szeglet alalt. A ‘ hóiméi
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teliát világos, hogy mihelyt a húzó erő nem Qö 
gradiv* alatt húz, mingyárt van erő veszteség, 
az a z , nem a’ csupa Lerh húzására forditaiik 
az "„gésa e r ő ,  hanem annak nagy része, az aka
dályok’ meggyőzésére mén fel.

Ha már a’ 10-dik képzetben az eioit  négy 
szegleten képzelünk egy kocsit, a1 mellynek első 
tenaelyét az e i linea , hálulsó tengelyét pedig az
o ti linea jelenti: tehát látni való , hogy az erő, 
a' melly ezen kotsit húzza , csak akkor használ
tatik tisztán, a’ tereli húzásra, ha a’ húzás pont 
a’ tengely közepén az a pontba van, a* miből a’ 
következik, hogy :
a. Úgy legjobban használtnak az erő, ha egy ló 

húzván a’ kocsit, ' középpett húz, nem szélről.
b. Ha két ló húz egymás mellett, tehát a’ fér- 

hétz csak középpett legyen megakasztva, nem 
pedig annak két vége is , a’ tengely végeihez 
csatolva.

c. Ha négy 16 fogatik b e ,  a’ két első helyesen 
h u * ,  mert a* rúd’ végére, és így a’ húzás li
nea közepére, ’s csak egy helyen van a’ hú
zás pont megakasztva.

d. Megeshetik , hogy a’ húzás pont középpett 
van, és még is hibás a’ húzás, az a z ,  a’ hú
zás linea nem perpcndicularis a’ tengelyre. Ez 
már a’ kocsinak hibás alkatásától függ, ha

a ) A ’ kotsi rúdja nem pcrpendicularis az első 
tengelyre,

fí.) A ’ hátíjlsó tengely rem parallelos az első 
tengellyel.

yf) Ha a’ kotsi egy felöl terhesebb, mint más
felől.

Ezen eddig mondott regulák , még csak a’ hori
zontális lapban képzelt pcrpendicularis húzás li'  
neára tartoznak: következik most, a’ verticalis 
lapban lévő pcrpendicularis húzás lineája.
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A ’ hu/ás Iineánnk tehát, nem csak horizon* 
taliter kell Qo gradus szeglet alatt történni, ha
jiéin verlicaliler gondoltaivá i s , csak ezen fel- 
létei alalt has/náltatik tisztán az erő, a’ húzásra. 
Képzeljük a* 12-dik képzet szerénl, hogy «’ fold 
színét, vagy az útat jelentse az A B  linea, ezen 
áll egy ember C D , —  a’ huzatandó szekér ma- 
sósságát pedig jelentse a’ VB linea. Már ha a' 
CD em ber,  a’ szekerei egy kötélnél fogva húz
ni akarja , nem mindegy, akár miiiyen magassan 
akassza meg a' kötél végit a’ szekéren, és ma
gán , meri ha a’ kötél eggyik végét p. o. a* ma
ga’ feje' tetejére a' C. pontba akasztaná, a’ má
sik végét pedig a’ B pontba, és így a’ húzó erő 
volna a’ CB linea: akkor az egész CB huzó erő, 
nem egésszen a’ tereli húzásra menne fe l , ha
nem két részre oszlana, t. i. CH és BÍI erőre ,  
mellyek közül csak a’ CH erő,  mint perpendi- 
cularis húzna tisztán, a’ BH erő pedig egyebet 
nem tenne, mint örökké abban dolgozna, hogy 
a’ B  pontoi a’ H pontba felemelhetné, de azt 
n’ nagy tereli lefelé nyomása miatt nem lehel
vén ,  hijába elvész. —  Hasonlóképen , ha a* kö
tél végét, a’ C és V pontokba akasztaná , és igy 
a’ luizó erő volna a’ CV linea: akkor ez az egész 
C V  huzó e r ő , nem egésszen a tereli húzására 
menne fel , hanem két részre oszlana, u. m. 
CU  és VH e r ő r e , mellyek kö zü l , csak a* CH 
mint perpendicularis huzna tisztán, a’ VII erő 
pedig egyebet nem lenne, mint örökké abban 
dolgozna, hogy a’ V pontot a' II pontba le
nyomhatná, de azt a* kemény fold meg nem en
gedvén , hijába elvész.

Innen tehát nyilvánságos, Hogy a’ huzatás’ 
pontja se fent, se alatt ne legycu. De kérdés,
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miilyen magosán legyen hát? Felelet % egy ho- 
rizonba, vagy is egy magasságba legyen u' hú
zás’ pontjával, —  A.’ húzás* pontját meghatározni 
nem kis mesterség, m e rt , az ugyan bizonyos, 
hogy a’ feje’ tetején a’ C pontban nem lehet, 
ut az,  húzhatna ott is az ember valamit, de az 
egész teheltségét ott nem használhatná ; valamint 
ha a’ húzás' pontja a' D pontban volna is ,  azat 
a’ lábánál fogva húzna, úgy se használhatná te
hetségét: a’ miből annyit kihozhatunk, hogy a’ 
legallialrniüosabb tehetségünkhöz képest meg
kívántait) hu/.ás pontunk , középpel a’ testünkön 
van akár h o l , de már azt meghatározni annyi
val is inkább nehéz, mivel egyik ember maga
s a b b ,  másik alacsonyabb. LTgy d e a ’ lovakban 
és ökrökben éppen ez az eset van , és sem a’ mar
ha testében nem tudjuk igazán azt a’ pontot, a* 
mellyen ö legnagyobb tehetségét legalkalmato- 
Sabban kiadhatja , sem a z eltol függő huzatás' 
pontnak magasságát igazán meg nem határozhat
juk , hanem e’ körül csak tapogatunk , meri ha 
valaki a’ ló nyakába vételt hámra kiilomb kü- 
lömbféleképpen próbálná a/, istrángot rá akasz
tani y először fent a’ vállain , azután alább, meg 
alább egész a’ szíigye allyáig : már az bizonyos, 
hogy ezen sokféle húzás pontok között egyiken 
könnyebben és alkalmatosabban húzna , mint a* 
másikon.

Ha, azt tudom bizonyosan, hogy a’ CD em
bernek , a’ húzásra Icgalkalmatosabjj magassági 
pontja az E pontban van : tehát a* mi Ilyen ma
gos a’ DE l inea, ollyan magosnak kell lenni a* 
BF lineának is, hogy így a’ huzalás’ pontja is F, 
a" huzás-pontnak E magasságába lévén, a’ húzás 
linea EF , QO gradust formáljon a’ csüngő lincá- 
val V B ,  külömben úgy pazérlódik az erő, a’



mini a’ húzás szeglet QO gradustól el lér. —  
Ebből lehate’ következendő tanúságot húzzuk ki:
a. A ’ ferhetz’ magossága a" vonó-marha magossá

gától függ., külömben erő vesztegetés.
1). De mixel minden marhához külön szekeret 

nem lehet csináltatni: tehát valarnelly módot 
kelt keresni, hogy ez a’ hiba hipótoltasson , 
az a z , hogy az F pontban , az EF húzó lineá
v a l , ''agy istránggal , formálandó szeglet, 
íellyúl is , alól is-, QO grádust formálhasson , 
vagy ha azt nem formálhat is , legalább attól 
igen messze el ne térien. Ez a’ mód pedig ab
ban á l l , ha a’ CD linea, mennél távolabb 
van a’ VB lineától, vagy is, az EF linea men
nél hosszabb, mert ha a’ Cl) lineát képzeljük 
a* VB lineához ollyan közel állani , mi.it az 
m t , vagy nz , vagy rv lineát: innen láthat- 
j u k , hogy a’ hamis szeglet VBC, a’ mellynek 
derék szegletnek , vagy QO grádusnak kellene 
lenni , annál csúcsosabb , mennél közelébb 
esik hozzá, ha ugyan az mBV szeglet csú
csosabb, mint az «BV , ez pedig , mint az 
rBV ’s a’ t. A ‘ honnét a1 következik, hogy 
az istráng mennél hosszabb, annál jobban kö
zelít a’ hibás szeglet alatt lévő húzás lineája 
a' 00 grádushoz, és annál kevesebb az .erő 
vesztegetés.

c. Ha valamelly kocsiban , a* húzás pont’ magas
ságával tökéllelesen meg felel a’ huzalás pont1 
magassága: olt mindegy akár hosszú, akár 
rövid az istráng; de nmei ebben bizonytala
nok vagyunk, tehát minden esetre bátorsá^o- 
sabb mindég hosszabb , mint rövidebb istrán
got tartani.

d. Midőn a’ szekérbe U ökör fogatik , és az első 
ökrök közötl lévő rúdnak (Tészlám.k) a' vége 
a hát ni.só ökrök’ feje felelt, a’ szekér-rud vé
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gere csatoltatik, akkor éppen az az eset van,a* 
mellyel a’ 12-dik képzetben a CI1V három 
szegen képzelhetünk. Ugyan is,  az első ök
rük' nyakán lévő hu/áspont van a* C pontban, 
a’ tézsla vége pedig van csatolva a’ szekér- 
rúd1 végére a* V pontba , és így az első ök
rök9 huzás-lineáját, vagy is a’ lézslát jelenti 
a’ C V  linea. L g y  de a ’ V szeglet nem 90 grá- 
d ú s : és így tüstént két részre oszlik a* huzó 
e rő ,  u. m. C H , és V t í  részekre , mellyek 
közül, csupán csak a’ CII rész, mint perpen- 
dicularis , fordul a1 tereli húzásra, a’ másik 
V H  rész pedig örökké abban dolgozik, hogy 
a' V pontot, a' IJ pontba lenyomhassa, de 
azt a' bátulsó ökrök nyaka nem engedvén , hí
jába el vész, és azokat is újjabb terhel kínoz
na, mintha éppen maga a’ szekér rúd, még 
Derű elég nehéz volna.

71.  § .

Ma a’ szegény Szarvas marba* jármán semmi 
emberi szív meg nem k ö n y ö r ü l , és a’ m egrög
zött szokásnál fogva, érzéketlen szívvel csak azt 
mondja, hogy huzzon, mint eddig huzott, azért 
lelt barommá ’s a* t. úgy tehát az illyen ember 
semmiképpen a’ miveit és pallérozott Gazda ne
vét meg nem érdemli, jószágából, nem a’ tőle 
ki kerülhető igazi hasznot húzza, sót inkább 
annak legnagyobb tehetsége* elpazérlása melleit, 
mind maga megcsalódik, mind a* szegény mar» 
ha hijába kinoztatik , elszárod és rövid életű 
lessz, —  Senkinek tanátsot nem merek adni, de 
ha én Gazda volnék , megmondom mit csele* 
kednék:
a. A ’ szekér rudat, mint a’ kotsiét, juha tarta

ná , nem az ökör’ nyaka.

. Gazd. Heg. Tüköré* 8
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b. Az oki ök istrángon húznának , mint a* lovak, 
azzal a1 külömbbséggel, hogy semmi gyeplő 
és kantár nem kellene, hanem a' hám helyet, 
egy Nvakvánkos kellene, mint a* német lovak
nak van, a'mellyet úgy lehelne csinálni, hogy 
az kelté nyíljon , és a’ marha nyakára tévén, 
utóiról a' lebeuyéjcnél ismét öszve lehetne 
kapcsolni, üzen nyakvánkost a volnának már az 
istrángok két oldalról kötve, a’ midőnn a* 
marhának négy annyi hasznát lehetne venni, 
és még se romlana úgy el.

c. Az első ökrök is szintű kisa fan húznának, 
mint ai első Lovak.
Az igaz, hogy illyen dolgot kezdvén, első nap 

ki nevctucpek; de már második nap fel se vcn- 
néuek, harmadik nj»p pedig követőim lennének.

m
c. A ’ k e r e k e k '  ’s t e n g e l y e k ’ m e g j a v í 

tá s a .

72. §.

A* kotsiknak azon szerkeztetese, hogy t. i. 
a‘ kerék’ agya ki legyen fúrva és az a’ benne 
lévő tengelyen forogjon, ez a’ szokás már szá
zadokon keresztül így lévén, és mi reánk is így 
maradván, úgy tartjuk, hogy ez már a’ legto- 
kélletesebb, a’ mellyen többé semmi válto/.latást 
vagy javítást lenni nem lehet, és erről talán senki 
f e gondolkodik. Az igaz, hogy az már igen nagy 
könnyűség és tökélletesség, hogy a’ kerék ten
gelyen forog, mert eleinte az emberek a’ fát 
csak uuzták a’ földön mint a’ szánt, azután so
kára hengereket tellek alája, és azon hengerget- 
ték, még végre az állandó kerekeket kitalálták: 
de az a’ kérdés, hogy nem lehetne e* ezl még 
egyűgyübbé és gazdaságosabbá tenni? lia  egy
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herébe agynak a' hosszúságát csak 1 suknak tesszük 
i s , már a’ U herék h suk csiszolást szenved , a’ 
mit csal‘tig3’an némelly tk észre véven, úgy kí
vántak rajta javítani, hogy rövidebb kerék agya
kat és vékonyabb tengelyt vasból csináltak. Meg 
is kel! vallani, bogy ez által igen sokat nyertek 
és munkájuk nem veszett hijába : de azért éppen 
nints el zárva az útja, hogy ezen tárgyról többé 
gondolkodni se kellene.

En tehát ezen tárgyban gondoltam egy le
helt séges javítást, melly szerént, mind az elké
szítése egyíigyűbb, mind a’ tartóssága bizonyo
sabb a' kerekeknek, mind pedig a’ használása . 
gazdaságosabb, minthogy a’ U keréknek tengelyi 
csiszolása öszve véve se tesz többet 1 sttknái. Ez 
pedig abból áll,  hogy a1 tengely egy a’ k e r e k e k 
k e l ,  az az, nem kell se a’ kerekeket kifúrni,  se 
a ’ tengelyt beléjek faragni, hanem a’ tengelynek 
két vége egyszersmind kerék agy is ,  és a’ kere
kekkel egyiiit a’ lengely is forog. Légyen p. o. 
a* 13-dik képzet szerént az au a a* tengely, a* 
melly jó erős fint»l kemény fából úgy esztergál- 
tátik ki ,  hogy végig szép gömbölyű légyen és 
két nyakat kapjon o o ,  mellyeknek vastagsága 
3— 4 czol , vagy több is lehet. Ezen tengelynek 
a’ kél végire a a , bele vésőinek a’ küllők , 
mint kerék agyba,  és ezekre a’ két kerék h k , 
reá csináltatik, és kész a' lengely kerekestől. .V 
tengely felibe jön egy vánkos fa c c ,  a’ mell vbe 
a’ rúd tt szárnyai bele vésetnek, felibe pedig a?s 
jön a’ mi szokásba van , alól pedig ezen vánkos 
fába bele véselik két cplény mellyeknek vas
tagsága 3 cz o l ,  szélessége pedig olly széles , hogy 
abba, egy fél karika, vág)’ is inkább egy vissza 
fordított .1 belü forma kivágás vagy üresség bé 
férjen, és még a’ fája két oldalról elég erős lé
gyen. Ez a' karikás ki vágás éppen bele illik
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o’ tengely oo  nyakaiba, a’ melly e szerént ott 
forog , és alolról egy keresztül szúrt szeggel f 
vagy egy körül ka nyárit tó y ki ’s be nyitható vas 
pánttal bé csukatik, hogy a’ szekér döttzenésc- 
kor, az cplény a’ tengelyből ki ne döttzenjcn. 
Ebből áll tehát az egész mesterség, a’ melly a* 
m el le i t , hogy igen egy ü gyű , még azzal a’ ha
szonnal is jár,  hogy kevés kenőt* kell hozzá, 
kevés a’ csiszolás , és vas nélkül is el lehet. Mind 
az állal, ha valaki megakarja vasaltatni , azt,  
akár az o nyakakra le te l j , akár az eplény’ bel
ső öblibe,  az mindegy, és annál erősebb, 's 
nem kopik olly hamar, mintha mindenik fa vol
na. Iía az eplény’ öble idővel méllyebbre kopik, 
abba miudég lehet egy hasonló kivájúsű lakón
kat bé foltozni, a’ melly onnét ki nemesik, mi
vel az egész tereli azoim nyugszik. IJa pedig va
laki az oo nyakakat vasból akarja csináltatni, azt 
szintúgy bele lehet csinálni a' kél vastag a és u 
fa közé , mint a’ malom kerék’ tengelyének vé
gébe bele van csinálva, az a’ vas tengelyetske, 
»' mellyen forog, csuk hogy akkor kívülről egy 
két vas karikát is reá kell az agyra , és a’ ten
gelyre verni. —

Lehetne az egész köztengelyt is vasból csi
nálni , és akkor a’ v nem lenne vastagabb vé
gig , csak mint az o nyak. —

A* kotsiuak egyébb felső elkészítése pedig 
semmi változást nem szenved, és a/i ki ki a1 
Czéljákoz képpest úgy csináltathatja, mint eddig,

73. § .

Ha semmi vas nem jönne is az egész ten
gelyre,  csupa fából is elég erős lenne az, kiváltt 
a’ szegény emberek’ szükségéhez képpest, csuk 
hogy u’ tengely fája egésségcs kemény fából ké



szüljön el. —  Azomba , a’ kocsikhoz , a' kinek 
mint tetszik, úgy csináltathatja , de már a’ szán
tó lalyigákhoz egyátollyába iából elegendő és 
leggazdaságosabb Tolna, és a’ talyiga tiz annyi 
ideig eltartana, mint most. Ugyan is a* szántó 
talyigáknak, mostani készületje, a'legszembetű
nőbb károkkal van öszveköl\e, mert csak azt 
meggondolván is, hogy a' keréknek kifnrtt agya 
a* tengelyen forog ,  és fa csiszolódik a* fához, 
soha nem kenetik; már ez maga elég annak el-

E uazt í tás ára, minthogy két egynemű (estnek so- 
a se 6zabad öszve csiszolódni, a1 tengelyeket 

megvasallatui pedig nagy költség: de még ez 
nem a’ legnagyobb rontó oka a’ tál\ igának , van 
még ennél szembetűnőbb i s , a1 mcllyet csudáim 
lehet, ho*ry a’ gazdák ennyi ideig elszenvedtek. 
Minthogy a' szántáskor, a' talyiga belső kereke 
barázdába m egy: tehát úgy okoskodtak eleinte 
a 'szántók,  hogy annak a* keréknek, valamivel 
nagyobbnak kell lenni a’ külsőnél, hogy így a’ 
tengely a’ horizontom fekvést megtarthassa. Ez 
még magába helyes okoskodás; de mi követke
zik ebből?  az, hogy a’ nagyobb kerék, ugyan 
azon időbe, mindég nagyobbat lép,  mint a* 
kicsiny kerék, és így jóllehet egyforma erőtől 
vonaltutnak, és egyszerre, még is elébb kiván 
járni amannál. A’ mi hogy ne történjen, az az,  
hogy a* belső kerék raegne előzhesse a’ külsőt, 
tehát a* talyigát a’ vezérnél fogva egy kevéssé 
rézsűt úgy akasztják meg , hogy a* külső kerék, va
lamivel elébb álljon a' belsőnél. Ez már ollyan 
okoskodás, a’ melly a’ Mechanicában való járatlan
ságot árulja e l ,  és a’ talyigának valóságos már
tírja. Ha az egyik kerék nagyobb mint a’ másik, 
ezek már soha párhuzamosan nem mehetnek, 
ha minden mesterségünket reá fordítjuk is ; mert 
p, o. képzeljük a’ belső talyiga kerekei a' 14-dik



képzetben az a e l ineáa, a* külső kereket pe d i» ,  
az io l ineáa, a* melly két kerék, az jt tengelynél 
fogva, a* marháktól huzatik egyenes lineábau a’ 
q tói az e felé ’» a t. A* c o e  linea jelentse a’ 
földszinét, és így,  ha az a' czé l ,  hogy a* két ke
rék a’ q e , cs p o lineán menjen, az csak úgy tör
ténhetik meg, ha az e c  lineával párhuzamos az 
a u  linea, mellyet a’ két kerék tetején keresztül 
nyuladni képzelek : úgy de ha az a pontból az
i ponton keresztül képzelek egy lineát kinyul- 
ladni, az a* föld színével c o e nem lessz párhuza
mos , hanem valahol a’ c pontnál azzal öszve 
é r , és egy csúcsos szegletet, vagy inkább conust 
a c e  formál, a’ mellynek centruma a’ c pontban 
lévén, a’ két kerék mindég ezen centrumot kíván
ja körül járni az n m c linea szerént, nem pe
dig a’ tjre, v a g y / jo  linea szerént, a’ melly re ha 
még is természete ellen erővel kénszerittetik, 
a’ kissebb erő ugyan enged a’ nagyobbnak, de 
köszönet nintsen benne. Látni való tehát, melly 
nagy képtelenség, külömbözö nagj'ságú kereke
ket együtt használni, ’s e’ miatt, a’ lalyiga ve
zért előbbre akasztani. Egy az, hogy így a* ten
gely rézsiít ál lván, tüstént nern csinál ()0 gradust 
a’ hu/.ás Kacajával, és í^y sok erő hijába elvész,
»— m á s a i ,  hogy a’ kühő kerék’ ki furtt agya, 
vagy lyuka, a’ tengelyével nem foroghat paral
lele, hanem abban a’ tengely diagonális lineát 
csinált,meg feszül, és örökkön örökké csiszoló* 
dik, még el nem kopik, a’ komiét a’ következik, 
hogy ha a’ külső talyiga kerék agya és tengelye 
vasból volna is,  még is elébb el kopna, mint 
a’ belső.

Mi nd ezen akadályok tehát elhárittalnak az 
által ,ha a' talyiga úgy készíttetik e l ,  hogy mind 
a’ két kereke egy kora legyen, és a’ fellyebb 
mondott mód szelént, a* tengely a’ kerekekkel



együtt forogjon. —  A z o n , hogy a' belső kerék 
barázdában menvén a* tengely az ö horizontális 
fekvését megtarthassa, nem az által kell segíteni, 
hogy az egyik kereket nagyobbra csináljuk , ho
lott 'régi mondás, ISon benc disparibus bobus 
Arator, arat; —  hanem az által, hogy a' talyi
ga vánkost úgy kell csinálni, hogy azt egy kis 
alatta lekvö éknél fogva,  íellyebb emelni , vagy 
alább ereszteni, semmi munkába se kerüljön, 
jóllehet könnyű volna úgy is csinálui, hogy uzt 
akár grádusokra mint az ágyút fellyebb alább 
emelgetni ’s a’ hol tetszik megfeszíteni lehetne.

d) E g y ü g y ű  v e t ő  m a s i n a .

74. § .

A ’ jó gazdaságnak fundamentoma a’ cálcu- 
loson állván, mindég igyekeztek a' Gazdák arra 
reá menni , hogy miképen lehessen az elvette- 
telt magot calculúlni ? minthogy a’ kézzel való 
vetés nem cgyarányos. Erre nézve Iegalkalma- 
tosabb volna a’ czélerányos vető masina , a* 
mellynek számtalan sok hasznai közül, egy vol
na nevezetesen az is,  hogy a’ vetést calculusra 
lehetne venni. —  Minden masinának érdeme ab
ban á l l , hogy az mennél egyúgyúbb és mennél 
oltsóbb légyen ; már pedig az eddig készíttetett 
vető masinák mind ez ellen hibáznak, drágák, 
kényesek, hamar elromlunak , és senki se tud 
rajta segíteni mint a’ mestere, •—  a’ honnét 
jóllehet mathematica accuratiora jók és szépek, 
de nem Gazdának valók. —  Hogy a’ Gazda h 
marokkal való vetést elkerülhesse, —  azomba a’ 
vetés még is olly szép, j ó , takarékos, egyará- 
nyos és bizonyos légyen, mintha masinával vet
tetne: erre nézve Pankl Ú r  az Ő oeconomiájá- 
bán például megemlít egy Plébáuust, a’ ki apró
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gyermekekkel vettetett, úgy hogy minden eke 
után egy kis gyermek ment, és a’ szomszéd ba
rázdába szép egyenként potyogtatta márkából a' 
magot , egy utánun menő gyermek pedig azt 
jfotdei bevonta, A ’ vetés aT kívánt czélnak tekéi- 
letesen megfelelt , és ha a’ Gazdának módja 
Tolna benne , ez volna minden vetés nemei kö
zött a* Jegérdemesebb, minthogy a’ velés min
denütt egyurányos , minden szem bizonyosan ki- 
h é l , és egy se vész el híjába, mert a’ földön 
feilyTil egy se marad , hanem mind bétemetödik, 
és a földbe tömctletik , azomha még is kevesebb 
mag kell vetni , mint a‘ marokkal vetésben. Lzen 
fundamenlomon indulván, gondoltam egy ollyan 
egy ügy ü vető masinát, a’ melly nek igen czél- 
arányos befolyása lehet a’ gazdaságba, m int- ' 
hogy csak ollyan kicsiny, hogy mikor kell ,  fel
lehet tenni az ekére, ha pedig nem kell ,  le lehel 
venni , és a’ magot nagyobb tökclletességgel *s 
egy a rá nj úsággnl veti , mint a’ nevezel! vető 
gyermekek, —  ’s nem sokba kerül. Ezen vető 
masinát képezi tehát a’ 15-dik képzet* A ’ t a h i 
jának úgy kell készíltetve lenni , a1 mint fel- 
lyebb láttuk, hogy a’ tengely « ,  egy legyen a’ 
kerekekkel 6 c,  és azokkal együtt forogjon, 
ezen tengelynek a’ két nyakába bele vág a' fe
lette lévő talyiga vánkosból alá felé álló két Cjv- 
lénynek kivágott üregje, és úgy forog, —  itt 
vezér nem szükséges. A 1 talyiga tengelynek jobb 
fe l ö l , vagy is belől , az a z , a* belső végétiek 
egy sukkal hosszabbnak kell lenni d , szép simá
ra négysze^letüen inegfaragtatván , hogy arra a* 
velő masinát ei, a* mikor szükséges, reá lehes
sen húzni, és egy kis srófnál fogva o megfeszí
teni , ’s ismét ha nem k e l l , levenni. Ez a’ tető 
masina pedig nem egyébb, mint egy lapos cső- 
bolyó f vagy még jobban hasonlít egy kulalshoz,
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lta annak lábai és nyaka levétenének , «kár fá
ból , akar bádogból úgy elkészíttetve, hogy az 
belöl íires legyen, mindazálul, a’ centruma kö
rül egy ollyan négy szegletit lyuk légyen rajta 
át lyukasztva, hogy azt a’ tengely vegére d fel
lőhessen húzni, kill^ebb 's belUebb vonogatni, 
és a’ hol tetszik ott megfeszíteni. Ezen kulals- 
íiak valamcllyik oldalán vagyon egy négyszegletű 
ujlótska is,  a1 mellyen a* magot öszve marokkal 
bélehessen ereszteni, és tele lévén ismét becsuk
n i , —  a’ háta geréntzén pedig, vagy is a’ leg
szélső karikáján köröskörül , van egy bádog 
pántlika ei,  a1 mellyel csal jónál fogva le is le
het róla venni, és helyébe másikat fel csatolni,
—  ezen pántlika tele van akkora lyukakkal,  a* 
mell veken akármi némú vetendő inair könnyen

V  C r  •

kipoltyanik, azzal o’ megjegyzéssel , hogy más 
illyen pántlika kell ha kukorilzát, más pedig 
ha kölest, búzát 's a’ t. velünk, —  isinél más, 
ha sűrűén , ntrnt ha ritkán akarunk v é l n i , mert 
a’ rajta lévő lyukak egjkora Iá vol.ságru ugyan, 
de vagy síirúbbeu, vagy ritkábban \agyunk in
tézve. Ez a pántlika tel.át , vagy öv , ei ,  nem 
egy test a’ kuladsal,  hanem ártól lelehet kap
csolni,  és ha lekapcsollatik, akkor egy ezollaL 
bellyebb ismét lát az ember egy hasonló pántli
kát , de a’ melly már egy lesiet lesz a' kulatlsal, 
és ezen is vagynak lyukak,  de már ezek ollv 
nagyok , hogy azokon egyszerre két ’s három 
kiikoritza szem is ál férjen , ez pedig arra való, 
hogy a’ ben lévő mag ne rohanjon egyszerre a’ 
kíilsŐ apró lyukakra, hanem csak a' belsőkre , a’ 
mellyek csak annyi szemel eresztenek által , hogy 
azok a* két pántlika közölt lévő egy czol hézag
ban szabadon foroghassanak , é$ könnyen lecso- 
roghas&anak.

Gazd. Reg. Túköte. 9



A ’ lecsó rgó mag pedig, nem abba a’ b a 
rázdába potyog, a’ melly ben a’ belső kerék mén, 
hanem a’ mellette lévő barázdába, mellyel az 
elébbení eke fordított, a’ mellynek hogy éppen 
a’ közepébe csoroghasson a’ m a g , lehet a' kula- 
isot a' tengelyen húzogatván hozzá igazítani. 
Mihelyt pedig a mag lersorog , tüstént földdel 
bé  is huzatik, egy kis utánna úszó dei ẑka ál lal ,  
a’ melly egy hosszú nyélen lóg úgy , hogy a’ 
nyelén {pvö nagy lyuknál fogva könnyen forog
ható légye n , a’ melly lyukon egy vékonyabb 
«■r.eg , mint annak tengelye át m én, és az eke 
rudjáha van megállapítva. —  így tehát látni 
való , hogy egy szeui mag se vész el hijába, 
mert a lold feleli egy se marad béterílellen, 
hanem tüstént bclakartatik , sött,  a’ mi a’ ve
tésnek legnagyobb titka, nem elég a’ földet csak 
betakarni, hanem azután még rylindcrrel is meg 
kell hengergetni az egész földet, hogy a’ mag 
tömötten essen , és köröskörúl földdel béfogat- 
tasson , mert a' pulia fold még magába rá huzat- 
v a , nrm fog bé egésszen minden magszemet, 
hanem a' míg ritka üregek közt van, a’ mi pe
dig káros, de ha cylinder jön felibe, tömötten 
esik. Tüske boron ára semmi szükség sints.

Ha kukorit/át, vagy ollyfan veteményt ve
tünk, a' mellynek ritkán és így nem minden ba- 
ráz lába kell vettetni : Hlyedkor , ha egy eke 
szánt vét, tehát minden harmadik, vagy a’ mint 
kívántatik , barázdába mén vén meglöltetik a’ 
kuluts maggal, egyébkor pedig nem,  — • ha pe
dig több eke szánt, tehát minden harmadik, 
vagy a' mint kívántatik , ekén van egy vető ku- 
la ls ,  a' többin pedig nints ’s a* t.

A ’ magot soha sem kell utánna hordozni, 
hanem a1 zsákokat mind le lehet rakni a* föld
nek ínnentso végén, mert egy forduló alatt ki
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nem fogy a* mag n‘ kulat&ból, és így mikor 
vissza jön ismét inegtöltetik. f'Öt a' fold hossza
ságán először mingyárt próbát tévén, mingyárt 
az első fordulón meglehet tudni mennyi mag 
elégséges egy fordulóra? és íg y ,  könnjü azt ki- 
tanulni, hogy akár minden fordulóra, akár pe
dig két három ’s ncgy fordulóra is elegendő ma
got , mennyit tegyünk egyszerre a’ kulatsba? a' 
kulats lehet 5— '8 ittzés.

Egyébbaránt, ha ezen gondolatomban, vagy 
ideámban, még hiba volna is ,  azt időjártával 
könnyű volna megjavítani, mert semmi talál
mány se volt egyszerre tökélletes, de a’ használ* 
Iá* a' legjobb mester, az idő, és az alkalmatos
ság csak hamar megmutatja , hol? ’s mit kell 
változtatni? hozzá tenni, vagy elvenni? a’ p ú i 
kat mikor kitalálták, sok ideig csak kanót/.lzal 
sütötték e l . —  En pedig még azt is hozzá merem 
tenni, hogy ezt az egész kulatsot, csupa fából 
is meglehetne a* szegény embereknek csinálni , 
mert e’hez egyébb nem kellene, mint két nagy 
fa-tá l  , egykora nagyságra kiesztergáltatva , a’ 
melly eket egymásnak szemközt öszve szegezni, 
nem a’ legnagyobb mesterség vo lna, az övék 
pedig szíjból is lehetnének.

75. § .

Ezen vető masinának haszna tehát ebből áll:
a. Együgyű és oltsó.
b. Vető emberek nem kellenek, hanem a’ szán

tás egy a’ vetéssel. Tüske borona nem kell , 
de ellenben a’ cylinder elmulkalatlan.

C. Ila akarja a’ Gazda sűrűén vethet, ha akarja 
ritkán, —  és mind cgjarányú a’ vetés,

d. A’ vetést calculusra lehet venni, és minden 
övre,  vagy szíjra reá i r n i , hogy azon vetvén, 
mennyi mag mén egy Holdba ?



e. Az elveteti magból egy se vész e l , mivel mind 
bévan takarva.

f. És igy kevesebb mag kell vetni , mint a’ ma
rokkal való vetésben.

76. §.

Valamint azon esetben, ha ezen gondola
tim szerentsés szárnyokra kelhetnének , és a köz
jóra valamit segítenének, kötelességemért sem
mi jutalmat nem várhatok: úgy az ellenkező eset
ben,  hogy ha gondolatimban csalódom, és vala
mit hibásan képzeltem ’s előadtam, rágalmazást 
senkitől nem érdemiek, mert a’ hiba nem az 
igyekezetemben , hanem a* tehetetlenségemben 
iévén , árta t la nul  esett m e g , és legalább nem 
lelt ollyan kárt senkinek i s , mint a1 külső or
szágról drágán vásárlóit ollyas portékák, a’ mel
l e k n é l  a* l iemeket, csak a* titulussokban csu
da ljuk.
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