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E l ő s z ó .

liXiiidcn ember, a1 ki c' kies föld' kerekét
lakja, az élelemben s/.erckrc nézve vagy
termesztő , vagy fogyasztó. -V szükséges ter-
mékekkel a' honn, vagy k ül fühl imitt-amott
busásan kedveskedik, a' midőn más tájékok-
ban tsak sanyarú fáradsággal lehet hozzá
jutni. Hogy pedig azokat az áldott földből
a' sokszor tsalfa remény7 ingerétől buzdítat-
ván, kinyerhesse a' gazda, niíveli azt vagy
maga kezével, vajry eszközöknek segedel-
mével ••, vagy marhájának erejével.

Hogy az emberi kéz, főképp" ncmclly
cgyügyü szerszámokkal —p. o. ásó, kapa,
fejsze , 's ehez hasonlókkal mindent lcgtzél-
fcrányosabban végezhet, nem kétes dolog;
mert minden szeme előd lévén, azonnal
könnyíthet ott1, a' hol kell; a' midőn ellen-
ben a*' barom, minden legkissebb ok állal
változékony , a' m ach i n a pedig mcllékcs-
sen clőfordúlhatókra nem figyclmczhctő , és
mindég ugyan azon pertzekre kiszabott moz-
«hilaijai miatt a' munka'1 folyamában «illő
akadályokat, nem képes elhárítani. — De
mivel meg van kiben-kiben a' gazdák közül
azon iparkodás, hogy nem tsak magának)
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de másnak számára is kíván termeszteni,
isupa kéziereje pedigaxtnem győzi,.V ken-
telenségtúl oda útaltatik, liogy némelly csz-
küzökön túl, még más élőállatnak alkalmaz»
tatását is vegye segédül. — Különös , és tsak
apróbb munkákat vége/hetükön kívül, kőt*
féle van leginkább, mcllyckkcl dolgoztatni
szoktunk, t. i. a* ló és az ökör.

Mellyik légyen c1 keltő közül jobb, én
azon kérdést el nem fogom dönteni, mert
ki ezt, ki amazt pártolIja , és a* magam ve*
leményére iiiást kénszeríteni nem szándékom;
bátor meggyőződésemnél fogva, több basz*
nát lehet venni a' lónak, mint az ökörnek *
a" munkára nézve.

A' ló, a' magyar gazdaság' folytatására
igen igen is szükséges. Ha nem is hozom itt4

ele* nemesi ío kötelességünket (a' hazai vé-
delmei) miílly katonai-, ágy ns-, cleséget, vagy
bút} ort-hordó lovak nélkül képzclhctctlcn,
vallyon mit tenne tsiipán (jialkolni vajmi rit-
kán szokta) ökreivel a1 szegényebb gazda,
síkáinló, fagyos úton?— mit a'kisscbbbir-
tokú ? ha tsak szomszéd barátját, vagy tá-
volabb eső mezei gazdaságát megtekinteni
óhajt'ná — Init a' kereskedő ? — mit az utas ?
•— init a" nagyobb úr a1 városban ? — ha ló
nem volna. Kátran merem állítani, hogy
nem tsitpán a1 gyönyörűség, de az elkerül-
hetetlen szüksóg kénszcríl arra, hogy ma-
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guiik mán, «zen élőállatnak adjuk az első-
séget, annál is inkább, mivel a1 jó ló, erejére
nézve se alább való az Ökörnél — gyorsabb
mozgása végett többet végezhet — icló vi-
szontagságainak jobban ellent-áll — liúza-
inossabb ideig használható —- és végre (ha a'
vadon Tatárokként, húsával, tejével nem
elünk is), annak eladásából kerekedő pénz.
felér több ökörnek árával.

Mind ezen Tulajdonságok és Igazak mol-
Jctt méltán lehet bámulni % hogy magyar or-
szágban , a" hol minden más lábas jószágnak
tpnyésztetése annyira haladott, az a1 Lovakra
nézve tsqkkent. — Birkáinknak finom gyapját
büszke London, 's a: Német Alföld — szarvas
marháink, 's ilrüink' húsának jóságát Béts,
—r veres sertéscinknek szalonnáját, sódor-
ját, — mangulitzáinknak zsírját, — jmrzsa
Júliáinknak fejeséből készült brindza- túrót
még a1 kényesebb száj-ízlésű idegenek is
magasztalják ; a' midőn cl-satynyúlt inatska
lovainkkal, minden oldalról gúnyolnak, |»tsdig
könnyes szomorú érzelemmel meg kell valla-
nunk, hogy nem éjipen egészen niéltatlanúl
szenvedjük ezen szemrehányásokat.

Ilazafiúi kötelességnek lenni vélvén azt,
hogy a' mit a* közjóra nézve hasznosnak
gondolok, el ne titkoljam; bátor a' lovak'
dolgában olly" sokan adtak már ki könyve-
ket ,é.s érlpkczésekft. liogy valami újjal



dani vajmi hajós, «le azt is tartván (a" mit
a' közmondás érint) hogy: ninW ollyan
megrakott szekér ,inellyrc egy vUányimég
r 'á ne férjen, és hogy : „néha a' kis ember
is ad/tat, ha nett» nagyot, de talán mégis
elfogadható tanátsot'1' bátorságot vettem
magamnak, két kérdést előterjeszteni, és
r'á felelni. Ha nem tiikélletcs a1 megfejté-;
sem, eleve botsánatot kérek, mert alig ha-
ladja meg a1 30ik esztendőt tapasztalásom,
mcllyre alapoltam.

lső Kérdés .• !\Ti az oka, hogy a1 magyar.
Lónak tenyésztetése elé nem megy, sőt in?
kább, hogy fogy?

lilik Kérdés: Lehet c, és hogy1 rajta
segíteni ?



ELSŐ SZAKASZ.
Azon kérdésre , liogy „mi az oka,hogy

fi1 magyar Lónak tenye'tztetése elé nem
piegy, sőt inkább hogy fogy"1 azt felelem:
„ hogy nem szép ugj an egy Magyarnak a*
maga Földiéi ellen szóllani; de mivel a/ is
való , hogy c' g) arló \i|ágon semmi sints olly'
tokcllctes, hogy valami javítást meg bé ne
fogadjon; nem fogják talán hazámfiai rósz
néven yennj, ha az igazat magyar nyills/.í-
vúsrggel kiinondom , lia hár őket is érdekli"

1. Igen nagy hiba az a' magyarban
(pedigugyan ritka itt' «v kivétel) a'gazdag,
ét szegényebb közit .• hogy mindenben in-
kább sokat tart, ha alpáribb is, mint ke-
vesebbet , de Jót.

Alig van már paraszt gazda, »' kinek
1 Iovatskúja ne lenne, de ezek közt alig van
tsak egy, a1 melly meglehetős, azon négy
szinte annyit eszik, mint más jó négy ló,
pedig alig hír annyit, mint tsak kiizéps/.erű
ketlú. Efféle rósz lovaknak tartása tagad-
hatatlan , és sajnos következése <V legelők'
inegszíikülésénck, sőt a: kaszálló rétek' so-
vány termésének is, inert az; illycs gazdá-
nak iC télen túl elegendő szülése már nem
lévén, kikeletkor azonnal kitsapja javulni



•V inegtcleltetéstól alig lézzcngő ló-tsontvár
zaita' tilalmasnak kellene lenni rétre ; mclly,
mintegy leborotváltalván az éhcndöglésscl
küszködő ló árnyékoknak kapzsi fogai által,
első buja nyövésétől megfosztatik, 's azért
az, az a1 nélkül is sok helyeken essőtclen
nyári időben hitvány sarjadékoknál, 's min-,
den leng« szellemiül isclhordható rendeknél
mást nem teremhet. Hogy lehessen, már várni
derék lovat, ha az se télen, se nyáron j6
nem lakhat ? mert azzal, hogy némclly lo-
vász egyszer kétszer a' tilos búzában, vagy
Urának kas/állójában éjjelenként zabálásig
teli eteti lovát, rajta nem sokat segít,mert
kitsigázza azt bclőllc tsak azon nyargalással
is,mellyel a1 tzirkáló tsűsznek piílantaltyait
kerüli.

Ide járul még az is, hogy a' Községek ,
a' mi tudni való dolog, néha más lábas jó-
szágaiknak mezőt bérleni szoktak, de lovaik-
nak számára igen igen ritkán , mclly végett
ezeknek tsupán a' köz-legelőn kell sanya-
rogni, mell) et a' juh, és lúd végképpen előr
Ifik: már lerágott, •vagy a1 tsiirhclck feltúrt.

2. Nagy hiha ^ a' koránti Lefogás, és
t&igúzás.

Ez az előbbi szakaszban jegyzettnek
szüleménnyé. — Többnyire , főképp' az allr
fóldi magyar gazda azt gondolja, hogy ha.
három vagy négy lovatskája van, (mellyb.ó.1
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talán kcttcjo tsak egy, vagy két esztendős
Tsikótska) már azokkal bátran valamit ke-
reshet. Felvállal tcliát Dcbrctzenbc, Pestre ,
Vagy máshová fuvart, jó időben — liilván
fakó kotsijára nem rakhat fel többet 10 má-
zsánál n- az cssó, az másként is nem leg-
jobb utakban utói éri — a' ragadós sárban
az előtte ment szekerek által kisodrott mély
vágásban (mcllyct kikerülni, vagy küzlctni
lusta) elakad;—fel agyon - ,'s szakadatlanul
üti lovát haragjában — és ha lármás verés
után , vagy pajtusainak segedelme által üggyel
bajjal onnan kivántzoroghat, az első tsárdá*
nál megállapodik, egy palaczk bort felhajt,
Jova pedig (a' kiiVtjhatás ö'rvc alatt) koplal,
vagy a1 kopár gyepen lepzscl, — Kitölt így
sokszor heteket, *s midőn haza jün, azt
veszi észre, hogy alig tseng egy két gara-
sotska kercscttyéból még markában, hanem-?
ha nyereségnek nem számlálja bőrét lová-
nak , mell) et agyon tsigázott; pedig távol-
létté alatt elmulasztott bizonyosan egy hasz-
nosabb munkát, vagy a*' dudva ellepte ve-
téseit, mcllyet kitisztítani lehetett volna,és
lovainak addig is legalább a' középszerűség-
hez nevekedhetnj idő adódott volna.

Ezen fuvarozás módjától azomban távul
vannak azon gazdák, kik szálassabb lo-
vaikkal, "s rendes készülettel, nevezetes
Iprhvkut szállítanak , p. o. a' bánya városiak,
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Szegediek, vagy «V Bétsi ínban hívok, kik
az abrakot nem húzzák el liámos lovaiktól,
"s azért a1 fellyebb nevezett bajba nem jűiick.

3. Alapos hiba, a' fősz vagy idő
előtti párosítása á" lovaknak.

Ha valaki bár a" nagyobb helységekben
is körűi tekinti tavasszal a1 falusi lótcnyészr
telesnek mivoltát, vallyou majd mindenütt
nem azt tapasztalja e' ? Iiogy vagyon a' mé-
nesben p. o. 200 kantza, és tsak két ven
Tsődür,mellyek, mivel a* múlt télen általa'
helység' tzúgjában voltak, "s az uraság* 4

vármegye'', vagy katonaság' tisztjeit, hely-
béli elöljárókat ide, 's tova hordozták, vagy
forspontoztak, most erőtlenek, *s a' ménes
köz« crcsztctvéii, elégtelenek a' nem/.ésrc
annyival is inkább, hogy abrakot már nem
kapván, a' silány gyepen jó se lakhatnak.
Kzt látván a1 helybéliek, hogy t. i. tsakngynu
nem várhatnak jövő esztendőre majd tsikó-
kat; sietve, és hogy még is sokba ne kerül-
jön , megveszik az ottani Plébánusnak, bí-
rónak, molnárnak, vagy előkelő gazdának
jó küvér, egy vagy két esztendős Tsikaját,
melly, mivel jól telelt, íit/.kúndo/.ik , sőt
hág is, még a* meleg istállóban a' télen által
felrakott húsát a' tavaszi tsipós szelek közt
a hirtelen sarjadzó zsírtalan gj epen el nem
bánja. — Mit lehet már várni a% illyen l'a"
rosítástől, midőn a.' kantza gyenge, a' Tső-.
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«lör pedig vag)' erőtlen 's vén, vagy még
in aga se 16; pedig mintha hallanám a' jövő
esztendőben, ha egy értelmes cmher felszól-
ítja tV liel) bélieket, hogy időink előtte
gondoskodnának mag lovakról, azt felelni:
„minek adunk ki hijjába pénzt, lám tavai
»rolt o' helységnek két Tsődöre, 's egy
„párt, még pedig fiatalt vettünk hozzá ,
»még smts Tsikónk.'*

Hogy az a' nélkül is gyenge ercjíi kan-
tzak már negyedfü korokban is fel ellenek,
az se jó a' ló lenye'sztetús' clőinenetelesíté-
sére, de addig, még a'' köz legelők küzüssen
használtatnak, azon segíteni nem igen lehet
könnyen, és sikerrel.

4. Akadállyá a" lótenijésztctéswk o'
változó izlés (módi.)

Úgy értem tsak ezt, a' mennyiben a*
m ó d i könnyen ollyan pártosra akadhat,
ki az általa, vagy eldódei által jó elkezdett
Lótenyésztctésének mivoltát vzvrt sarkából
kiforgatni kész, és bár igazat ne mondjak,
a' ki elete kora alatt annyit nem fog c" tárgy-
ban elő menni, a' mennyit elrontott.

Azelóbbeni, de nem éppen régi időben,
nem is tartott Paripának, vagy úri lónak ,
ha kos orrú — gi'inár nyakú — hosszú —
izmos — fenn hágó, — borzas serényn —
duzzadt farka, — vagy oskolássan kitanult
nem volt. Ityust ez mind nein kcdveltetik,
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t?s sokaknál lónak sein igen érdemli nevét,
Im nein elnyújtott nyakú —lapos homlokú —
száraz vékony óz lábú — vagy farka nints
elvágva. Valamint akkor a' napkeletin ki-
vűl, tsak a1 spanyol, nápolyi, vagy dániai
Maĝ Ló beuültetett, úgy most némellyck
egyedül tsak az Angolyokn,ak telljes-vérú
Tsűtjöreit érdemesítik fajzásra nézve haszon-
vehetőnek; a* midőn isiniit inasok tsak az
nrabs lóban tartják lenni azon tulajdonságo-
kat, nicllycka' tenyésztetés' javítására szük-
ségesek.

Tsekélycbbnck tartam magamat, niint-
sem hogy annyi külömböz.ő vőleméiiyfi Ló-
esmérősüknek állításait mcgtzáfolhassam,
vagy vég* íteletet hozzak, hogy mcllyik rész-
nek légyen igazabbja, hanem bátor niind két
rendbelieknek okoskodásait hallottam , és
olvastam is, még sem valósítatott az hú
előttem, hogy a' m,ostani ízlésű lovak, egy-
forma tartás mellett, mindenfele haszonvéi
telre jobbak a1 hajdaniaknál. — A' mi pe-
dig a1 vernek tulajdonút illeti (inellyct még
egy C h c m i c u s se d c c o m p o n á 11, és
tökcllctes alkotó részei még nem tudatnak)
megvallom, valamint tarka barka genea-
l ó g i á k k a l bebizonyított lelljes-vérú rósz
angoly, és arabs lovakat láttam , ugy találtain
kózünségesfajú, és talán lehetne mondani,
Ycrle{en jó lovakat is. Azért én sem az egyik.
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Stin a másik részszcl nein tstrtok, és úgy gon-
dolom , hogy lia valaki tsupán tsak a' telljcs
Vérű angoly, vagy arabs lovat; egy másik
nz Erdélyit, Lengyelt, Moszkát, Normanyt
Vagy másfélét többre bctsűl, nem vét, mert
az ollyan vagy a' maga meggyőződésének,
vagy a' módinak tellyesítője, mclly, tudjuk,
liogy válloüó mint a' Szent György liavi idő.
Minthogy pedig ez által senkinek ízlését kor«
látok közé szorítani nem akartam, úgy sen-
kit véleményem' kinyilatkoztatásával se fo-
gok megsérteni, mclly alihói áll> hogy én
azon lovat tartom Icgalknlmatossabbnak a'
tenyésztetésre, mclly jött légjen bár a' ha-
bos tenger1 közepén, sima gyepen* meleg
t/.ifra istállóban, vagy a"1 vándorló fellegek
közt a' világra, de nagyságához mérscklett
erővel^ 's arra, mire forriíttatni kívántatik,
Szükséges tűzzel, 's tulajdonsággal bír; mi-
vel az illyen ló nints annyira kitéve az ízlés
változásának, süt könnyebben kiálhatja a*
jövendő korbeii ló esmérősöknek vizsga pil-
lantattyait, hanc talán megint a' természetes
fülű, "s farkú lovak jönnének mód iba, és
nem tsupán a'' gyorsfulás tartatna a' mag-
lóra nézve eggyetlcn egj', (s clkcrnlhctctleii

. tulajdonságnak, és próba- kőnek.

5. Káros a" Lótenyésztetésre nézte az
ljjá*«gnah mostani nevelése.

Az elölt a" magyar nemes ember szíves-
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seil lovagolt, 's nem tsak akarás/ott. far"
kast, rókát, nyulat ostorozott, de lóháton
utazott is, sót tsikót kitanítani, kint hálni
megszokott. Most már kénycssebben nevel-
tetik; sok úrfi tsézában utazik, legkissebb
hidegben úgy bepólyázza magát, liogy a'
szemére is alig akadni, azért is tehát keve-
sebb a' jó paripa, mert kevés bajlódik vele,
sót ha volna is a" Tenyésztőnek ménessében,
vagy istállójában, ott1 marad, mert nints a'
ki megvegye, vagy megbírná tanítani.

Ide járul még az is, hogy az előtt a'
magyar nemes szívesen katonáskodott, 's
ott sokat lovagolván, megszerette a'jó pari1-
pát, most sok azért megy katonának , hogy
az oskolától menekedjen , 's ott' még meg se
melegszik , már haza jón unakozni. De ha
körül tekintjük még a* katona tiszteknek
istállóit is, egy paripánál, mclly tulajdonok
többet vajmi ritkaság nálok szemlélni , ha-
nem többnyire lelhetünk 2 kitsigázoti kotsis
gamantsot, mellyen szívesebben jár sétálni;
mint lóháton.

6. Legnagyobb nyavalyája d1 lótenyész-
tetetnek közönséges pénztelenség.

Négy esztendősnek' kell legalább a' ló-
nak lenni, hogy eladóra kiadhasson , és mint-.
liogy ritka a" vevő, minden legkissebb hi-
hálól mentnek kell annak lenni, hogy elkel-
jen. Lábú» vag> Homlokán egy parányi
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fehérség, vagy tzifrúhh szőr már elijeszti a
Vevőt úgy, hogy lia magának a' Tenyésztő^
nek nints szüksége lovára, igen nehezen
szabadul meg tolle, ha tsak nem egy zsidó,
vagy más, úgy nevezett L i f c r a n s által,
ki módját tudja ejteni annak, hogy a" szük-
séges Kcmondáknak állítása az ő kezéből tör*
ténnyen. Illyés emberektől elfogadtatnak
ollyan lovak is, mellyeket a* Tenyésztőtől
a' netalán kiküldött katonatiszt elvenni nem
bátorkodik (minthogy az illyen különös vé-
telek által kívánják az Ezcredek kapott al-
páribb Uemondájokat felékesíleni) azért vau
az , hogy a' Xcvclő az egész remonda árt,
melly 6 Felségétől a' Lútcn) észtetőknek fcl-
serkcntctéséri; határoztatott, tsak úgy kap-
liatja meg, ha megengedi, hogy mind azon
tsikókat, mellyck ugyan a"1 mértéket meg-
ütik, és nem igen szemre, de egyebbként
hiba nélkül valók, elfogadni nem kéntele-
níti a' kiküldött Tiszt urat. A' L i f c r a n s
(a"1 kitől örömest bcvctctnck az illycs ott'
hagyott tsikók) nem igen adja meg a' ki-
szabott árnak | - á t , minthogy nyercsség az
ő kenyere, és a' mint állítja, arra, hogy
Contractust kapjon, költségbe járó dolog.
Látván tehát e1 szerént a' Tenyésztő, hogy
egyenest tőllc lovai nem vevődnek meg, és
hogy vagy egy katona Tiszt urnák kénnj é-
túl, vagy egy zsidónak iily múlásától függ
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lovainak eladhatasa* természetes, hogy ked»
vében megtsügged, és hogy a1 Hazának ka*
rára clalólni készül a' lótenyésztetés.

7. Akadály a' Lovak'' javítására nézve
a* Juh tenyésztetésnek mivolta.

Nem annyibúi érintem ezt itten, mint-
)ia éti) mint némelly magyar gazda, a' ki a*
kompért azért, hogy Svábtól jött, vagy a' spa-
nyol Julinak tartását azért, mert apáink nem
csmérték, húsa büdös,kényes jószág 's a ' t.
betyáros hazafíúságból ki akarnám tiltani;
korántsem, hanem tsak annyibúi, hogy a/,
elszaporodott juh $ legfőképp1 a"' fejes végett
a1 jobb és közelebb fekvű legelőt még a'
tehén elől is ellepi, és ha a' jármos ökrök-'
nek a' laposabb mező ki hantsikoltatik i s ,
a' ló miattok tsak a' kopár pásitra szorul *
jóllehet azt nem tsak az ura, katonaság,
vármegye, helység, utasok, és a1 gazdája
hajtatja, 's pásztora tsigázza; de minden
rósz élése mellett még a' szúnyogok, és
bögl) üktől is sanyargattatik.

8. Nem tsckéhj tsonkúlást okozott a*
Lovak"1 javításában a múlt időknek moslo-
hasága is.

A' huzamos háborúk , katonai transpor-
tok, acrarialis fuvarozások alatt a* Magyar
országi világszerte esniéretes nagyobb ré-
szént még rósz utakon (meliyckuek jó el-
készítésérc vagy költség, vagy erő vagy kő,
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és kövcts, vag}- talán néhol akarat se volt)
hány 1» nem veszett el. — Nemesi felkelé-
sek, 's más katonai állítások alkalmával,
hirtelen kcllvén több ezer ló, minden nem
választás nélkül a' legszálasabbak, és erő-

sebbek íclszcdctvén, hány jobb tsikótne-
vcllictő kantza tűnt cl ( — Sőt még most is
a' pénz szűke végett nem kenteién e' a' sze-
gény adózó a1 legjobb Kantzájától megválni?
— Hát ha még az úgy nevezett forspon-
tokra vetjük szemcinket, nemde a1 gazda
szorítutik 2 mértföldre 1 forintért oda en-
gedni lovát, (mclly fizetés jó időben, és
útban, ugyan nem éppen igen tsekély) de
hozzá járni, hogy a' magyar gazda maga azt
nem hajtja, hanem suhant/, fiára, vagy bc-
rcssérc bízza, kik egy két garasnyi borra
valóért, azon a' gazdának járó egy forintért,
annak <1 lovaiból 10 ftra kárt gyakran ki-
ts igaznak.

Mind ezeket ha igazán fdveszsziik , mél-
tán tsudálni lehet, hogy még tsak ollyan ló
is találkozik, a"1 iniIlyen van.
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MÁSODIK SZAKASZ.

Azon kérdésre, Jiogy „lehat e, és ho-
gyan segíteni <f magyar ló* tenyéizteté-
sén '• azt felelem : „ Igaz ugyan, hogy ninls
kOnn} ebb mint egy igent vagy nem-ct ki-
mondani, de ha azt okokkal támogatni kell,
hamar felsülhct az, a' ki hirtelen felelt; az-
ért én is, bátor az igen mellett vagyok,
isak félve merem kimondani, hogy állítá-
somnak igazára nem kell más, mint akarat,
— de férGasi akarat, mcllytól a'Felség, na-
gyobb kissebb Birtokosok, Gazdák,Köziín-
ségek— egy szóval; az egész Nemzet, hogy
lelkesítve légyen, szükséges.

Sok van a' világon, a1 mit a' köz érte-
lein étidig lehetetlenséggel bélyegezett, és
még is azon szónak tündér ereje bámulásra
méltó, és sikeres foganattal koszorúzott.
hatjuk minden nap, hogy nem Isak a' kö-
vetses, száraz földön, de Jajiály posványo-
kon, tsúttsaival fellegeket érő koszirtókon,
örökös hú lepte rengetegeken is keresztfd,
sírna utak támadtak — hogy az álhatatlan
zöld tenger borzasztó habjait déltzeg gallyak,
súrú fekete fíistű gőzhajók bátran haso-
gatják — sőt, hogy a' leggyengébb Zefír
lángjától mozgásba jöhető kék égnek tága%
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boltozatjában is az egy még künn) ebb szcsz-
szcl pukkasztott tafota golyóbisokra aggatott
Ladikok már merve lebegnek. Ha nem is
említem itt' még a' gyöngyöket búvározók-
nak harangjait, tsatornúknak, lántzbidaknak,
vas , vagy földalatti utaknak óriási műveit,
már ezek is megmutatják bóvségesen, mit
tehet az ember, ha valamit igazán akarni,
elszánta magát. Ar felvett tárgyra nézve ko-

ránt sem kell illyen nagy mértékű Akarat,
mert veszélynek nints kitéve, és ar bizonyos
liaszon mintegy már úgy is a1 küszöbén van.—
Az illyen igazi Akarat által eszközöltethetne:

1. A' jó fizetés.
Nints ollyan rugó Toll, valaminek tökél-

letcsítésére, és szaporítására, mint, ha a*
Termesztő, vagy Tenyésztő bizonyossá té-
tetik , hogy fáradozása érdemlctt jutalomra,
az az, a' jó eladhatásra szert tehet. Vallyon
nem ennek köszönheti c" Horniunk, juha
gyapjúnak megnemesedését?— Tsch ország
fiatal lovainak, a' Szász, és Btirkus orszá-
giak által lett megkcdveltetcsét? Frantzi»
országnak C ham pagn é tartománnyá gyön-
gyöket habzó fojtott borának temérdek ked-
vellóit ? Ha tehát a1 Magyar Lótcnyésztctést
is felserkenteni kivárni} uk, meg kell elébb
mutatni, lesz c' vevő, és mitsodás?—hogy
azokhoz mérsékelhetvén a' Tulajdonos fára-
dozását , a" haszonról meggyőződhessen. Nem



20
hibázok, lm állítom, hogy három rendbeli
vevő leV.cn az országban t. i. ti küllőid, a'
honhéli polgár társ, és a' felséges Aerarium,
ha jó Ló neveltetik.

A' külföldiek úgy látszik, hogy most is
többre betsülik a' magyar Lovat, mint talán
sok Hazafi; Iia némelly előítéletek az ország'
belsejére való meneteltől nem ijjesztenék el
őket, és Hazánkban bizonyos elrendelt vá-
sáraink volnának, a1 hová a1 Tenyésztő Lo-
vait elhozná, és a1 hová már hijába nem
jönne az idegen Vevő , úgy azoknak gyakori
látogatásokra bizonyos számot tarthatnánk ,
és nem tsekely idegen pénz jönne forgásba.
Kzckre való nézve tehát a" felül érdcklett
vásároknak elintézésén kívül, szükségesnek
nem tartok mást, mint () Felségét megkérni,
hogy a1 magyar Lónak kivitelét, és az azzal
való szabad külföldi kereskedést, (kivévén
a1 szükség" idejét) továbbá is megengedni
mcltóztasson.

A' honnbéli Vevő, hajobbLovak nevel«
tétnek^ nem megy ki a' külföldre, az otthon
valókat jobban fizeti, s így a' Lóhoz való
kedv fel-élled , szaporodik.

A' mi a' felséges A c r a r i i u n o t illeti,
mint Vevőt, ü Felségét arra kellene meg-
kérni , hogy ha már a' Vasas és Dragonyos
Ezeredekhez, úgy nem különben az ágyúk-
hoz inegkivántató Lovak, a' többi birodal-
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maiból kitelnek , legalább a" könnyű Magyar
Lovassághoz szükségeseket inkább Magyar
országban , c's az a'hoz tartozó Tartományok-
ban megvétetni méltóztasson parantsolni,
mintsem hogy az a/okra szánt pénz a* kül-
földre meinen, örökre ellúmiyön közfiliink.
Igaz ugyan, hogy a" nem legjobb barátink
avval jönnek elő, hogy Magyar országban
nints elegendő arra való I'ú ; de ha szabad
minapi tapasztalást bizonyságul venni, nem
de nem, kell ott1 Lónak lenni, a" hol egy
nem egész esztendő alatt 20,000 Nemes,
10,000 Vnlo i ius, és több ezer reguláris
katonaság kapott maga alá, ha, nem éppen
legtökélletesscbb, de haszon vehető Lovakat,
a' hol vagy 10,000 V cl i t c s két holnap alatt
Lovastól kialván, azokon <V reguláris kato-
nasághoz kaptsoltatváu, kétszer járta be
Frantzia országot; u' hol a' múlt esztendő-
ben alkalmas számmal vásároltattak katonai
Ilemundák. ágyús és hámos Lovak ; a* hol
nemesebb méiiesbéii K.intzák a* 0000 szá-
inot most is fcllúl haladják? — Hogy nem
kerestetnek vagy fel nem tálalódnak , annak
nem az ország az oka, és azon igen könnyű
segíteni, — inie Véleményem

a.) Tétettctne bizonyossá az ország, hogy
a' felséges A erar i um tíz esztendőknek el-
forgása alatta* Magyar könnyű Lovasság szá-
mára valóKciiioadákat tsitpán fsak Magxar,



22
és az a'hoz tartozó Tartományokból vétet-
tcti, és pedig

b.) A' luclly Ló, szelídített, c*s kezes,
igen közel jár, vagy megüti a' 15 maroknyi
magosságot, légyen áral20fur. pengő pénz-
ben , a' mclly éppen tsak 14 £ markos, vagy
tsak kevéssel nagyobb: 100 for. pengő p. —
Ha pedig szilaj a' Ló, 15 for. pengő pénzzel
kevesebb járuljon érotte, mind a' két esetben.

c.~) A" inelly Ló 15 maroknál valamivel
nagyobb, de a" 15 \ markot meg nein üti,
azomban vúlogatottabb alkotása végett Tiszt
Lónak alkalmatosnak találtatik, lias/.clid,
légyen 150, ha szilaj. 135 for. pengő pénz.

d.) Azon Lovak, mcllyek a' 15 £ markot
lialladják, minthogy azt, hogy a' Vasas Eze-
redek' számára itt' is vétessenek, alig re-
ménlhcttyük, ha jók igen elkelnek az or-
szágban városi Lovaknak, de különben a1

külföldiek is szívesen megveszik.

e.) Hogy pedig a' felséges Aerarium által
leendő vásárlásról kiki bizonyos lehessen,
szükséges volna meghatározni, és előre ki-
hirdetni azon napokat, és helyeket, a* hová,
és mikor a' Tenyésztő az eladásra felállított
Lovait elhozhatná minden esztendőben, és
a' hol minden önnkénynek elhárítása végett
egy arra rendelt Ki küldöttség azokat meg-
vizsgálná ; melly feletkezetlicz tartozzanak,
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elhatározná-, és az érettek esendő árt azonnal
a' Tulajdonosnak kezébe adná.

f.) Lenne ]>edig ezen Kiküldiittségnck feje
a'katonai Kendből egy Generális, alatta je-
len volna egy vagy két Fő Tiszt, egy hadi
Biztos, egy Fourir, egy vagy két kováts.—
Hogy pedig a1 fűken»' félénk, és bizodal-
niatlan fold néj>c búloi íttasson, és liogy ba
Lovai bé nem vétetnek, annak oka nékie
ineginag) áraztasson, az ország részéről egy
Szolga-Bíró , és Esküdt urak , úgy egy írnok
és egy kováts szinte akkor oda rendelődné-
nek, kik a' bevett, ugj az el nem fogadott
Lovaknak lajstromát vinnék, is a' nagy
méltóságú Magyar királyi helytartó Tanáts-
nak az illető Tekintetes Nemes Vármegye
útján íelküldcnék, hogy ez által a" Magyar
országi Lótenyésztésnek gyarapodása , vagy
fogyása- is tudódjon, 's hol, és millyen aka-
dályoknak elhárításáról kellessék gondos-
kodni, nyilvánságos jegyzéke légyen.

g.) Bár, fóké|>]/ most mindjárt a' johb
nevcllethctés tekintetéből kár Kant/.a Lo\at
eladni, de mivel sok szegény ember a' pénz-
telenség végett azt tenni kenteién, azért
még most, ha bemutatott Lova, Kantza, ve-
vőd jön el, tsak alkalmatos légyen.

A.) Igaz ugyan, hogy főképp" első eszten-
dőben a' szegényebb sorsúaknak vagy nints
»égy esztendős Lova, vagy még arról nints
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meggyőződve, hogy lia Lovát egy esztendeig
tovább tartja, ós licvciieti, az nékic hasz«
not hajt, minthogy drágábban majd clad-
liatja — igen tzélcrányos volna O Felséget
(a' Ki liiv jobbágyai eránt kegyelmével
úgy is adakozó) megkérni, liogy p. o, jövő
három esztendőnek elforgása alatt az adózó
Itóptől a' liárom esztendős szdid heréit Lo-
vakat, mellyek a1 kivánt'mórtékig való incgt
nyüvéstrcménlletik, vétesse meg 60 vagy 70
for. pengő pénzben. — Ha ezen Lovak egy
Cameralis vagy más pusztán esztendeig jár-.
|iatnak,bizonnyára lesznek ollyanok. mint
a1 inillycneket a1 külföldről hajtatni látunk,
's mellyek a' messziről való kergetcs végett
gyakran nyavalyákba esnek, szilajságok
miatt sokáig makrantzossak , nehezen tanút
lók, "s felvévén azt, hogy mennyi romlik el
a' tanítás alatt, sokkal tú'Uhc kcrnlnek, mint
az ilthonvatők. Három esztendőnek cl foly-
tával ezen különös kcgyelmú llcndclmény
megszűnhet, mert már akkor kiki meggyő-
ződhetett, hogy hasznosabb nékic az, ha
Lovát négy esztendős koráig cl nem adgya.

i) Leginkább arra, hogy az adózó nép
kedvet kapjon a"' Lútenyésztctéshez, nagy
ingerül szolgálna, ha ugyanazon Kiküldöit-
ségnek hatalom adódna, hogy az első liároiu
esztendőkben a' négy esztendős Lovaknál a*
14 £ maroknyi mertéktój, liogy ha különben,



jól termőit a' Lú, szemenként, a' tájékokra
nagyon ügyelvén, valamivel kisscbbekel is
bevenni megengedtetne.

Szántszándékkal tsak az adózó, és sze-
gényebb sorsuakat emlegettem, a' különös
kegyelmeknek részesülésére. A1 nagyobb ér-
tékű, yag)- éppen már méncscs Gazda ma-
gán elől)b tud segíteni, minthogy lia a' fen-
tebb említett rcmonda vétel folyamatba jó,
négy esztendős Tsikait ő is eladliattya, a'
szálasabbakat tiszti Lovaknak, vagy ha Mé-
nek , bagó Tsődíiröknek a' Községek, vagy
más bonni, és külföldi kiipetzek szívesen
megveszik, főképp'' ha ollyau jók Lovai,
mint maga gondollya.

2. Tzélerányos rendszahás a* Mén-
lo vakra nézve.

Az Austriai tartományokban t) FVIségc
hágó Tsödüröket tart, sőt Magyar országban
is némclly nemes megyékbe küldet, nieU
1) ékkel a'' föld népnek Kantzái párosíttat-
nak: amott igen jó, itt leginkább tsekély
sikerrel, mcllynek az oka az, hogy ott a1

föld' népe Lovait otthon, és jól tartván, 's
lassúbb munkára használván , könnyen észre
veszi azon időt, inc|lyhen Tsődört kíván
Kanlzája; Magyar országban ellenben, fő-
képp1 iC róna földön, a1 hol a" határok na-
gyobbak , sokszor három hétig se jön haza
a' Lú a' félre fekvü tanyáról,



nem legjobban tartódik, huzamos és sebes
mozdulata munkára használódik, a1 Tsúdü-
riik pedig a* helység telke körül vannak,'»
mire a1 Gazda oda vezetteti Mént kívántsi
Kantzáját, már ez azt cl nem fogadja, vagy
ha erőszakkal még is megpárosíttatik, Tsi-
kót meg se kap. Hlyen helyekre tehát kár
Mén Lovakat küldeni, mivel a1 Felségnek
kegyes jó volta a" nagy költség mellett is
sikeretleii marad, a'' tájéknak nem kedves , és
nem is hasznos ; hanem e' tárgyban ezeket
gondolnám folyamatba hozni, és tzélerányo-
soknak lenni:

a.) Kéretleüie meg Ó Felsége, hogy azon
Ménest tartó Gazdák, kik arról, hogy jobb
fajú Lovakat nevelnek, esuiéretesck, i-gy-
néhány Kantzáikat esztendőnként Mczólie-
gyesen, vagy Bábolnán az Ő Felségének
válogatottabb Mag-Lovai által (mellyekct, 's
miliyencket ók úgy se vehetnek meg más»
ként) párosíthassák. A' mi haladó köszönet-
tel légyen említve, most is történt.

b) Már nemesített négy esztendős Tsődör
Tsikók a' fent nevezett két Intézetből, de
tsupán Lótenyésztőknek adódgyanak cl,
azoinban tsak azon az áron, a1 mint azo-
kat a' szomszéd Tartományok fizetik, mint-
hogy a1 Magyar méneses Gazda nem tartja
magát érdemctlenebbnek a' királyi Kegye-
lemre, a" szomszéd tartományok' lakossai-
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»ál, Tőképp' ollyanokra nézve, mcllyck a*
Magyar földön kapták létclckct, 's nyerték
táplálásokat.

c.) A" közönségesebb fajú Tsódörök szinte
onnan határozott áron a" helj ségeknek, vagy
Közönségeknek engedtessenek által.

Ezek ugyan nem elegendők az egész
országra nézve, de azon szükséget kipótol-
hatják a" Ménest tartó Gazdák, kik a* fel-
lyebb érintett mód által szerezhetvén már
nemesebb Mag-Lovakat, a1 magok ncven-
dékjeivel fclsegcllhctik a' Községeket.

d.) lla O Felsége azon kegyelmét tovább
is akarja az Országgal éreztetni, hogy pá-
rosításra a" nemes megyékbe Tsódöröket
ingyen adni méltóztatik, úgy azok tsak ol-
lyan tájékokra küldettessenek , a' hol istál-
lón van leginkább a*' Ló, vagy közel kéz-
hez. — A' más vidékekre nézve

e.) 0 Felségének kegyclmcs jóvá hagyá-
sával tétetnének törvény által hathatós ren-
delések minden nemes megyékben, kerü-
letekben , vagy városokban, hogy p. o. 50
Kantzákhoz cg}' erős termetű, legalább 4
esztendős, és 14 £ markos, ha nem éppen
szép is, de minden, (ivadékra szálló) hi-
báktól ment, és izmos termetű Mén-Lovat
tartani köteleztessenck; mcllyek a* járás-
béli Szolgai}író, vagy más elöljáróság által
minden esztendőben a1 kikelet előtt vizs-
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gáltassanakmcg, és lia alkalmatosaknak m-m
találtatnak, ugyan azon elöljárók a' Köz-
ségeket, elegendőknek, és arra valóknak
megszerzésére keményebb módok által is
Jvéns/eríttsék,

3, Javallat a"1 Kantzákra nézte.
Ez volna alapja a' jobb I.<ó iievelhctés-

íiek, pedig éppen itt van a' fogyatkozás ,
és igen tsak tsiga tsúszás haladással lehet
ennek javításában előmenetelt nyerni, mind-
azonáltal ezek volnának talán cszközölhctők *.

a.) Legsikeresebb ,"s könnyel)!) elfogadha-
tó lenne, hogy parantsoltatna rá a' Kózségckr
re, hogy a' vemhes, és tsikós Kantzáknak
mind addig, még nem tsigáztatnak, külön
legelő szabadtasson , p. o. ha a* határ sziikc
mást nem engedne , a' fejős Telién tsorda,
yagy jármos ökrök közt járhassanak.

6.) Arról meggyőzni a' Magyart, hogy
több haszna van , ha p. o. jó két Lovat tart,
mint négy rosszat; minthogy mind a' lege-
ló, mind a' takarmány ezen cselben k,ét
fogyasztóval fogjván, a' hátramaradott ket-.
tőt jobban táplálhatja, adót, pásztorbért is
kevesebbet fizet, a1 jót hamarább, és drá-
gábban eladhatja. Példát adnak ebben a'
Bánáti német Gazdák, (bár mindenütt kft-
vettetne), kik a1 tsekély legelőjök mellett
a* nagy terjedésú szántóföldeiken kívül még
mús határokban is bériének földeket, inel-
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lyckct mind négy Lovaikkal trágyázni, tsi-
nosan incgim'vclni meggyőzik, magok pedig
mellette jól élnek, gazdagodnak, midőn
szomszéd, vagy ugyan abban a' faluban la-
kozó más nemzetbéli 8 Ökörrel, és i vagy
G Lóval bíró Gazdáknak földjei, mívcletlen-
segek miatt, megtaratzkosodnnk, ők magok
pedig előbb utóbb mindenből kipusztulván,
kenteiének eladni gazdaságjoknak omladék-
jait amazoknak.

c.) Sokaknak állítása szerént nagy rúgó
toll láttzik lenni arra, bogy kiki jobb kan«
tzát tartson, ha megbatárnztatua, hogy a'
szálasabb vemhes kant/ától, ha azt gazdája
az elles elölt, és titánná A hétig bé nem
fogja, valamint ha különösscn szebb terme»
tű , úgy ha válogatottabb »sodortól fajzódott,
adót nem fizetne a' paraszt, de ez részszc-
rent azért, hogy különös önn'kénynekadna
alkalmat, részszerént pedig, hogy leginkább
a1 tehetőssehbnek kedvezne, 's ez által a'
szegén) ebb ismét jobban nyomattatna az or-
szágos teherre nézve, nem elfogadható előt-
tem, •— az pedig, hogy minden kantza az
adótól mentt légyen, éppen tsak azt húzná
maga után, hogy inkább kantzát tartson az
adózó nép, mintsem bereltet, a' nélkül,
hogy a jobb lettéről gondoskodna.

d.) Bizonyos az, hogy a' legroszszabb
Lovai vágynak az úgy nevezett gyalog job-
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bugyoknak, kik, mivel földel nem bírnak,
Lovaikat nehezebben tudják kiteleltetni, és
azért munkát is tsak hitványabbat végezni.
Aznmban, jóllehet talán a/. Uraság legelőt
a/oknak számára is engedni nem volna ép-
]>en köteles, és így ők a' többi földes gnz-
dák ni a illáira szánt mezűt mintegy tsak \o\n a
bitangolják, ha már eddig megszenvedődtek,
hirtclcnibc azokat a' Ló tartástól eltiltani
kegyetlenség volna; de viszont ók se kíván-
hatják azt, hogy a' gazdák vemhes kantzái-
11 ak netalán kijelelt mezejébe az övék is bé-
fogadtasson, hatsak az azok számára vásár-
lott különös Tsűdörnek vételében nem ré-
szesültek. — Azomban

e.) Legfnganatossabb mód volna, ha az
válogatottabb Kantzákat tartók bizonyos ju-
talmakat kapván, ez által mindenki jobbak-
nak, és jobbaknak szerzésére ösztönöztetne.
Kire ugyan bajos Tun d ú s t tsinálni, és itt'
tsak () Felségének különös kegyelnie, a1

földes Uraságnak jobbágyai eránt viseltető
tettel bizonyított atyai jósága, a' nemes
Megyéknek, és Elöljáróságoknak bölts inté-
zete tehet valamit, mcllyckct megelőzni nem
vagyok képes, de még is azt az cgygyes
magyar polgár társaimról felteszem, hogyha
mást c1 tárgyban tenni nem akarnának, leg-
alább vagy pénzbeli segedelemmel, vagy
munkáknak elengedésével, vag}' legelók adá-



31
savai, vagy Tsődüroknek költsóníizésévcl
ápolgatni fogják a' jobh Kantzákat vevő, és
azok által szálasabb Lovakat nevelni elszánt
iparkodó jobbágyaikat.

4. Ta/iálslás az Icádéira nézte.
Valamint igaz az, hogy a* legjobb Tsikó,

ha mind addig, nit'g 4 esztendős nem lesz,
roszszúl tartódik , és tsigázódik , tsaksatyna
marad; úgy az is igaz, liogy az aljasabb
Tsikóból is, ha mindég jól tartódik, és gon-
dossan neveltetik, sokszor jó, és haszonve-
hető Ló válik. Bár ezt kiki elhiszi, még is
ritka, a' ki tenné, hogy azomban a' több-
ségnek arra kedv adódjon , Ő Felségétől azon
engedelmct kellene ki eszközölni, hogy min-
denütt a' honi pénz tárból „ és pedig minden
forint után > xrt lehessen külön tenni. Mclly
summából jutalom díjjakat tsinálván, bizo-
nyos napokon és helyeken kiküidendő elítélő
bírák eleibe vezetődnének az 1, 2 és 3 esz-
tendős Tsikók, (mcllyek azomban tsak vagy
adófizető parasztoké, vagy szegényebb sorsú,
és nem magok földjén lakó nemeseké) és
ezekből kijelöltetvén a' jobbak, azoknak
Tenyésztői kapjanak jutalmat, p. o. illy'
formán:
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a' legjobb 1 etz. í í ikwrt lenne a' jutatom i ar. — 4 a
ulánna jf«»c I- ( u t 3 Taikór'rl . . . . 3 „ar.Va 19
Unitit úgy ddo 3 ililo . . . . . 2 „ — 0 „
»• legjolib 2 Mit. Taikór'rt . . . . i 6 „ — H
utánna jövő 2 ru t . 3 Tsikórrt 5 ,, — 15
Imiét úgy ddo 3 ddo 4 „ — 12 ,'
a,' Ir^johb 3 *U». Tnikc'if'rt 9 „ — 0
utúnnu jut ú 3 e«il. 3 Tsíkóvrt 7 „ — 21
iimet úgy ddo ddo 0 „ • • 18

21 JIX) ar.

Ha legalább 50 helyeken így 100 arany
Magyar Országban , és az a'lioz larto/.ó Tar-
tományokban kiosztódik, úgy lOóOTsikúért
járna jutaloin, es nag}' serkentésre szol-
gálna, mert azon 1050 Tsikú melleit lega-
lább tízszer annyi jobban fog tarlódni, a1

feljebb említett 4 xrból pedig nem tsak 50
de talán, ha a' bonni pénz, tár nem kissebb
a' hadi pénz tárnál, SO hely vagy pedig na-
gyobb jutalom adás kitelik, llát még c* tárgy-
ban nem lehetne «:* számítani azoknak baza-
fiúságokra, kiket az érdcin, vagy szerentse
többel megáldott, — kik azon szép példát,
mellyet némelly Hazafiaknak most fejlő kis
Egygyesfilctjc lS20dik esztendei pálya futás
alkalmával Pesten kezdett, és folytatni is
fug, hasonlóképpen követni fogják.

5. Mellékes segedelem.
Elősegítő eszköze lenne a1 jobb Lótc-

nyésztetésénck, ha a' magyar ifjúságba a'
Lóhoz való szeretetet hé lehetne oltani, *s
ÍC Lovagláshoz való kedv bernié fckcikcinu-,
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mert ha az megeshetne, úgy mindjárt keres-
letiic a* Ló — ez kerestetvén , ára neveked-
nc; — ,C jó ár másnak is adna kedvet a'
lenyészlclésre — sok lévén a' tenyésztő sza-
porodna & jobb Ló — számosabb lévén a*
jol)b Ló, nőni isak kipótolná a1 honi szük-
séget, de idegeneket is édesgetne azoknak
vásárlására — a' külföldi vevő pénzt hozna
az országba a' liclyctt, hogy most teméntclen
kimegyen. Azoniban illycs valamit, kéns/.c-
ritú eszköz nem szfil; — várni kell, hogy
a' magyar nemes szív nemes érzésétói lelke-
sittctvén , magától kövesse Kldűdjeinek szép
példáját; a" pórság a' kézzel fogható haszon-
nak ketse által tsak hamar rá fogja adni
magát.

A* változékony izlés (módi) korlátok
közé alig szorítható, de kár is volna, —
neveilyen kikiLovat,a' millycnt akar, fsak
neveljen jót, nem baj az egy országra néz«
ve; — egyiknek nevelése egynek, másiké
másnak fog tettzeni, és ugyan ez által a'venni
kívánó találhat mindég ollyat, <V millycnt
óhajt. A1 nagyobb rész tulajdon szükségére,
c's a' Felséges A crarium, mint legbizo-
nyosabban veví'íre istápolvúu Lo^ainak tc-
n) észtetését, azon fog lenni, hogy a' men-
nyire lehet, szálas, erős, és győzós I-ovak-
kal jöhessen elé, ha éppen hegyes fülekkel,
nagyon kidiillött szen:»kkcl, selyem finom-

3
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ságű szőrrel nem ékesítheti is fel; mert a'
többség néinelly egygycs személyeknek tc-
méntclcn költségeikben kerülő ritka mutat-
vannyait inkább bámulni fogja, mintsem
liogy azokat a' lehetetlenségtől is gátolva
lévén, kövesse.

Végezetre, nem megvető volna, ha más-
ként nem lehet, legalább törvény által arra
venni minden privilegiáll községeket, szabad
királyi, és nagyobb jövedelmű városokat,
hogy bizonyos számú nevelő Kantzákat tar-
tsanak. Talán a1 nevezetesebb fundatiók-
kal felruházott klastromokat, Apátokat,
Prépostokat, Káptalanokat, Püspököket,
és Érsekeket is — fel lehetne szállítani hason-
lóknak követésére, sőt nem tartanám azzal
sértetni a* magyar nemesi szabadságot, ha
megkíváutatna a,z, hogy akar urbariális,
akár pracdiális'fOO teiek után minden földes
úr legalább egy fraFfcn) akantzút mindég clő-
mutathasson, hogy, még az ország' védelme
(a' nemes felkelés) alkalmával is Ló dolgába
meg ne szoruljon a' Haza.



B e f e j e z é s .

Kedves Olvasóm! fogadd szívessen
próbáikul Coliamnak tiszta hazafiúsághói
fakadt zsenge szüleménnyel, ha azt, a'
mit elő adtam figyelmeddel érdemesí-
ted , kérlek abban ne hagy, hanem te-
hetséged szerént ápolgasd, sőt ha elő-
menetelét még tanátsoddai gyarapítha-
tod , közöld azt a' Hazával, áldása leszen
jutalmad.




