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PAILAT?IETá ~' - AM6 GAZDASAGI OUPxKÁJA  

T .  

A későcsászárkori latin mezőgazdasági szakirodalom je-
lentős egyéniségéről,Palladius Rutiliue Taurus Áemilianusrói, . 

aki feltehetően az i.sz. 350-450 kcfzátti időszakban élt,alig  

tudunk valamit. Személye csak annyiban ismeretes,amsnnyiben arra  

az irásaiből kcivetkeztethetUn_k.Valőszintileg magas rangu h iva-
talnok volt aki mint fbldbirtokoe kUlU3nféle tájakon megfordulva  
mezőgazdasági tapasztalatokat szerzett.: ezőgazdasági munkájában  
tapasztalatainak,,ozémos forráshelyére hivatkozik: mint  ItáJ.iá-~ 

ra s Réma várost ra; hideg és meleg égfia j la te: t á j akra birtokai t vi-
szont Szárdinia szigetén enliti űt gall  vonatkozásu ismeretei  
valamint a neve alapján az sem lehetetlen,hogy Galliából szár-
mazik  

1. Előkelő születése és magas állása mellett szól terjedelmes  
neve és a vir inlustris time.  

2. ego manse februario ultimo uel martig in Italia piantas gran-
dee ficorum per pastinatum solum diaposui... /IY. lo, 24/  

3. tamen mihi usu conpertum est in Italia circa Vrbeza manse feb-
ruario uel inchoante  mertig.,./III.25,2o/ 

4. Id. Pall. III.25, 2?; IV, ío,15. és  még  számos helyen.  
5. quod ego in Sardinia territorio Neapolitan in fundis leis  

conperi.../IV.lo,16/  
6.. Id. Paulys: Real-]ncyoloptr:die der classíechen Altertumswis-

senschaf t Stutt rt 1949,111.2o9.  



A régi szakirodalom Palladius életét a ma elfogadott  
4l16®pontn ál korábbi időre tette.T.Owen,Palladiuss mezőgazda-
sági munkájuk angol farditESja művének előszavában még mint  

Apuleius után élt irőt méltatjá Később azonban egyre inkább  
tért hódított az a nézet,hogy életének időbeli elhatárolását  

az i.sz. IV. évszázadra kell tenni..J.Wellmann Palladium : és  

Gargilius 4dertialie , viszonyát vizsgálva arra a következtetés-
re jut,hogy "valószintileg a század első feléhez tartozik". 1  
Értnél későbbi időpont elfogadását azonban valőszinUtlennek  

véli.9  

Palladius életének pontos meghatározására jelenleg  
m-ig nincsenek elf©gadható,minden.kétséget kizáró ad_stok_.Azt  
az időpontot,asely előtt élt /terminus ante quem/, Cassiodorus  

adja meg,aki őt elsőként emliti 0
Aemílianus etiam facundissi-

mus expianator duodecim libris de hortis vel pecoribus aliis-  
que rebus plenissi€na lucidatione disseruit,quem vobis inter  

altos  lectitandum - Domino praestante - dereliqu .Azt az idő- 

7. The fourteen books of Palladiu,s R.T.Ae. on agriculture,  
London 18o7,Előszó  

8. Palladíua und Cargilius ' ~̀srtialisa,rieraes,l9o8,2. ~ 

9. A korábban Pecz Vilmos szerkesztésével megjelentsJkori  

lexikon is már a század közepére teszi /Bp. 1902-o4, II.  
köt. 328/.  

lo.De inst. div. litt. 28.; Li:gue LXX. 1142. f.  
11. "Aemilianusa is, a választékos stilusu értekező tizenkét  

könyvben a kertekről,a jóezűgrál és egyéb dolgokról gaz-
dag felvilágositással szolgss3.t,auelyeket nektek a többi  
könyv között - az Ur hangsulyozá9ávai - olvasásara hagytam.  
meg".  



pontot, amely után .már élnie kellett ./terminus post quem/, Gar-  

gilius ",.: artimlis szolgáitat j a,e,kinek a mezőgazdasági munkáját  

Palladius rá velő hivatkozással forrásként használta.Bzek alap-
ján azt r:iflndhatjuk,hogy Gargilius Dlartialis után /kb. i.sz.26o/  

és Cassiodorus előtt /kb. i.sz. 540/ kellett  éln3.e~2  
A  két évszám közti,mí.ntegy három évszázados időköz le-  

eziikitésére a kutatók arra a Pasiphilusra irányitották a  figyel-  
mmket, ak3. vir doetissimue-kként a XV. könyv /De insitione fiber/  
elején szerepei,és akinek mezőgazdasági szerzőnk a mi,ivét aján-  
lotta.  

Bbben az intervallumban három Pasiphilus vehető . szémi-  

t68°os.Az első Fabius Felix  Pasiphilus Faulinus,aki i.sz. 355-től  
$ prASfectue urbi tisztségét látta el /eI1► 6,1956/; a  második  
a filozófus  Pasiphilus,akit Ammienua emlit az i.sz. 371. év kap-
csán ; á harmadik i.sz. 395-ben a Codex  Theodosisnueban fordul  
elő /2,1,6/. B...B©r-ghesi e.zono$itja a Palíadius által e}3litett  
P..°iphi l..:st w pr~ca ~,geretu°  nriti,va1 és a  triy► inlugtrf st.-n~a~ nevezett  
Palladiust egy Taurusszal,a város elől  járój ának egyik kortársá-  
vel,aki i.sz. 357-ben Itália, praefectuaa volt,361 -ben pedig con-  
su?I LIBorghesi egyeztetéseinek azonban  több nehézsége is van,  
főleg Palladiusnak a Taurus praefectus uraival való azonositás  
esetében.A vir doctissimus cim ugyanis kevésbé illik a városi  
előljáróra,mint az Ammianue nevezte fi.lozcífusra.A másik két azo-  

no9itáai kisérlet is bizonytalan utakra vezetett. 45  

12. Palladius személyének és aiive3:nek értékeléséhez legjobban  
használható J.Svennungs t3ntereuchungen zu Palladius und zur  

lateinischen Pach- und Volkssprache,Uppsala 1935; ennek bi-  
w•á3.€atához id. 	Eulletin critique et chronique  
bibliographique,Archivum Latinitatis ű?Qdii Aevi,Bruxe1leB  
194o, 127-33.A korábbi irodalomból használható munka L.Sirchs  

Die Quellen des Palladius in seinem t;'erke nor die I.an.dwirt-  
schaft,Freising 19o4 és 2.1artin Schanz:  Geschichte der römi-
schen I.iteratur bis zum Gesetzgebungswerk des  Kaisers  Justi-  
nien,Minchen 1914, 189-91.  



Pagip}sílue személyét azóta sem aiker:flt megnyugtató  
módon azoLoaitan:. A .xY.- könyv ele jdn lévó,Palladiuntói szdr-  
m$zó kettős ajzin1Fa1 élapj.4n ezonbaa arra követksztetb.etlak,  
bogy  vdlóeziniileg a szerző barat  ja voit,aki elolvasva P aliadi-  
ue .IezógAzdaségi munkáját egy misolato t kért e maga sz4mZra.  
ez a Paei,philus-dedikgoió - noha az irő személyének kilétére  
nem  is vet fényt - eo.k segitgéget nyujtott Svennungnak abban,  
hogy a wig  lappangó XIV. könyvet fe3fedezze,és a mtivek időren-
di sorrendjét r.legá.11a,pitsa..  

Ha  Pasi:p.hilua személyinek azonositéei kísérletei ed-  
dig nem  is  vezettek sredményre,,a fent említett időköz  e+ziikité- 
eáre mezőgazdasági szerzőnk  ciao  bizonyos vonatkozásban módot  
ad.. Pelladius,aki milvéne ~3c /Opus agri.culturae/ oiraóben "v~  -  
lvstris"-ne,k, tek.bntilyes férfinak nevezi maga,  a IV. sz. utol-
só negyede  előtt - m°:.ként J.Svennutng álI.itja^t mligha álhetett,  
mert ezt a titulust hatf:rozott terminusként rangfokozat jelö-
lésére először csak a negyedik ezazad utolsó negyedében hasz-  
nr;lt 4k a római birodalombsn.Ile a fent a:nli tett időköztov`íbbi  

13. Pasiphilo ezimente philosopho, qui ut eum /3utropium ./ mert-  
daeio iniusto perverteret, crudeli.ter tortus de statu robus-  
tae :lentis non  potuit deturbori /29,1,36/  

14. Oeuvres 3, 487  és 515.  
15. Vö . . 3 chanz : i.m.  19 o-91.  
16. Egy prózai az előszóban is egy  verse®, eaely a mt€ bevezeti- 

SO.  
17. Ld. i.m. 6.  
18. I►d. Eranos 25 /1927/,165.  



sziikitését a vir inlustris eta  mellett Pa.iladius egyik forrá-
sa is lehetővé 

1
teszi.miv©1 a oztivegkrYtikai vizsgálatok oortin  

besbizonyoslott,hogy Palladius a Berytoszbél szrarmazcí görög  
Anatolioszt 3s forrásként h0.szniIts,,  a terminus post 	jéval  
későbbre kerUlb.et.Ugyani:s ha ezt az Anatolioszt,akit 1.:e11-  
mann, az i.sz. IV.  vagyaz V. sz4zadra teez,

20
-az i-Nert,ugyenazon  

nevü 33erytoszbá1 származeí joöáss.,e.l azonositjuk,akkor a halá-  
lának éve 36o-ra  vagy  361-re tere_ tő /Amnti€'iraus  21,6,5/;   ~  ébből  
következően. Palladi~ valészinö.lc;g; egy fél  évszázaddal később,
az ~ . azázad ele,~  ~asznahatta fel  irisait.  

ra3.ladius életének id ;beli elhelyezése végeztével,  
mind  a sü j4a i;, ~emélyének,mind a :. a3iph"i.lua garat  sikertelen  
azonositási kieérletcinek ismert3tése utin még a gall s'z;'rma-  
zásának kérdését kell .megvitatnunk.íigyrauis régi feltevés az is,  
hogy mezőgazdasági szerzőnk személye - éppen a nQv'aikben közös  
Rutilius név alapján   

2  -
~`.utilius Cl. Namatianus  gall b,crá.t j á.va1 

és rokonival azonoe.Ez a Euti.lius Cl.  Namatianus,aki a rém.ai  
udvarnál i.sz. 414-ben praefectus urbi volt, egy 416. évből ve- 

19. Anatoliosz a Geoponica egyik szerzője.  
2o.  M. Peul  y-'Assowa: 1, 2073, 32.  
21. Ld. Pauly-:"issowa: 1,2071; E.  Krumbacraer: Gescn. d. byzan-

tin.  Lit t . ,  2  . ?i<iat'.áa /1897/,261.  
22. Svennung időmeghatározását megelőzően E.  S irch Palladiust  

kb. 50 évvE3. Anatoliosz ut1712, és 100 évve]. Cassiodorus elé  
teezi,igy valGsziniinek tartja,hogy i.sz. 410 körUl irta  
meg munkáját /i .:n. 7/.  

23. Ld. Pauly-;lissawa: Rutilius 125o.  



8 

16 utazd'sinak leirsában több barátjáról emlékezik Aeg,akik 

előkelő,illetve magas rangu férfiak voltak.Ebben az irsban  
szó esik egy  bizonyos Palladiusról: 

Turn disceseuxus stud lie urbique rewitto 
Panadium,generis spemque decusque 

Facundus iuvenis Gal .orum nuper ab aruis 

Utissus Romani discere Jura fori. 
lile meae secum dulcissima uincula curae, 

Pilius affectu,stIrpe propinquus,habet; 
ArAmnric.nm nptwr 	őrqm 

.4inc postliminium pacis amere docet; 
Leges restituit libe ,qatemque rtvducit 

Et servos famulis non sinit esse suis. 

24 
Svsnnung érvelését elfogadva azonban valőszintitlennek 

tUnik,hogy Palladius nemesak barátja thanem rokona is volt Ru .-
tilius Cl. Namatianusnak o s hogy mezőgazdasági szerzőnk apját 
Exuperantiusnak nevezték,ski Galliában az Aremorica provinci-

aban
25  
a Jékét helyrealitotta,tov:Ibbl hogy Palladius a barátjá-

nak elutazzlsa idején,416-ban "nuper" Galliáb61 érkezett volna 
Rómába jogot tanulni,mert legfeljebb kb. 25 éves lehetett. 24  
as Palladius a fent megnevezett időpontban ily fiatal lett 
volna,akkor a ;:ezőgazdasággal foglalkoző könyveinek jóvel ké- 

24. Ld. i.m. 7-14. 
25. Gallia északi tartománya t a mai Bretagne. 
26. W. Codex lust. lo,50 /49/ 1 1/ Impp. Diocletianus et Maxi-

mianus AA...scholasticis Arabiis/...decernimus,ut singuli 
usque ad uicesiaum quint= annum aetatis studiis non auo-
centur. 



sőbb kellett volna irődniok,hiszen azok egyrészt egy tapasz-
talt mezőgazddszra,m6srészt egy ktilönböző tAjakon fekvő lati-
fundium birtokosdra utalna1PEA a két Palladium személyi azo-
nositását elfogadnánk,a mezőgazdam4gi munka megirásának idejét 
kb. i.ez. 450-re kellene tenntink,ami ellentmond eddigi fejte-
getéseinknek.Ag ellentmondőbb azonban az a köralmény,hogy 
mezőgazdasági szerz5nk sehol sem szól ugy Galliáről,hogy azt 
a hazájának tekinthetnénk. 

A tazetesebb vizsgálat nyom'In ugyanis igen kétes  érté-
kilnek  tinik  minden olyan gall vonatkozásu hivatkozása is,amely 
a müveiben előfordul.Palladius több helytitt emliti a gall fe-
nyőt /abies Gallica/,amely azonban nem éry a galliai származd-
sa mellett,mert csak egy bizonyos fafajtát Jelin vela; az abi-
es,quam Gallicam uocant /:11.15,1/ szövegrészlet pedig - mint 
Svennung negállapitja - inkább irődhatott egy nem galliai szer-
zőtől egy nem galliai olvasó számára.Hasonló következtetést 
tesz indokolttA a 

- 
zeal furó /111.17,7/ emliténe,mely Onlumel-

- 28 - 
la-itvételnek bizonyul,és az Opus agriculturae-ben központi 
2ontosságu helyet elfoglaló gall aratógép leirása is /V11.2/ 
aaely azövegátvételnek ttinik.Á leirás  alapján  azonban az is 
lehetséges,hogy Palladiusnak valaki beszámolt róla,vagy a szers. 
zőnk az utazásai során valahol 16thatta. 

27. Palladium mezőgazdasági vonatkozásban több vidék termino-
16giáját ismeri: ablaqueandae aunt uites,quod Itali exco-
dicare appellant /Hai; tree Italicos sextarioe /XI.14,14/; 
seztariis urbicis /11.18/; qui apud Romanos XIV calendarum 
auguotarum die tenetur /V11.9/; ergo hoc genere,quo Cam-
pania tota custodit,servare /caricas/ debemus /1V.10,34/. 

28. De re rust. 111.29,16. 



fixen elég .4 meggyőző a galliai eredete mellett L.Dal  
masso érvelése sem,: ki e hö.vös éghajlat gyakori említése a-
lapján Palladius gall birtokaira ós az ott szerzett tapasz-
talataira következtet,mint pl. a következő szövegrészben:  

hoc mense ac deincops tote upre uinea pontinda est regionibus  

fri;  idis,pluuiosis,pinguibus campis et i mi   dis pz^outinciis  
/1/1.9,9/. Ez a szövegrészlet azonban a többihez hasonlóan  
szántén cetvétel, "frigidc region  alatt - mint Svennung :aeg  
je 	 3- Itáli1ban iga lehetett birtoka. 3 1  

Ugyancsak kétes értékilnek tUnik R. Jarris elképzelése,32  
aki az Opus agriculturae II-XIII-ig terjedő könyvek végén  
lévő napóra i xnyékve tésének adataiból egy Itéliánál északabb-
ra eső szélességi körön következtet Palladius galliai erede-
tére.sa következtetését azonban igen megn.eheziti egyrészt az  
a körUlmén.y,hogy semmi sem szél amellett,hogy mezőgazdasági  

szerzőnk a saját birtokén maga mérte volna ki e napóra szám-
adatait,másrészt sz6mi   tósainak a pontatlansága, amellyel  m~ivé-
nek többi  fejezeteiben is gyakran találkozunk.J J . Gesner 
- még a XVIII. sz. második felében e napórát római eredeti-  
nek,de provinciais betájoldsunak vélte,e kérdésben azonban  
helyesebb Svennung véleményéneki  hitelt adnunk,aki a  "De ho-
ris" fejezeteket ismeretlen forrásból eredő Átvételnek tekin- 
ti.  

29. La queetione cronolog3.ca di Palladio e Rutilio Wemaziano,  
Riviata di I'ilologia ed'Intruzione classica,1915, 82-95.  3°' Id. i.m. lo.  

31. Az előbbinél sokkal inkább következtethetnénk Paliadius  
galliai  tapasztalataira a IV.lo,15. és a 7I1I.3,1. helye-   
ken tett nyilatkozatai alapjén,de e két  szövegrészből la  
csak  annyi következik,hogy mind a melegebb,mind a hvlvösebb 
tájakon növénysaaporitéssal foglalkozott.  

32. On the Locality to which the Treatise of Palladius De Ag-  

ricultura must be assign.ed,Amer.. Journ. Ph7.1o1. 3, 1882, 
417.  



De az eddig elmondottakon kívül is általában meglepően 
hat,hogy Palladius - főleg mezőgazdasági munkájának megirása 
idején Galliában földbirtokos lett volna,mert ebben az eoet :-
ben irnia kellett volna az  ottani tapasztalatairól is,nemcsek 
a szárdiniairól ás az itálieirál.Ha pedig galliai sziiletásii 
volt,nehéz feltételeznünk .,hogy római tanulmányai befejeztével 
ne tért volna vissza a hazájába.A legmeglepőbb azonban,hogy 
Galliáról valamint a gallokról műveiben egyáltalában nem esik 
szó. 

tezőgazdasági szerzőnk személyét illetően felvetődik  még 
emr,világnézetét érintő kérdés: vajon a  IV. cz z d ól allé 
vallássá lett keresztény világnézet vagy  régi római vallás 
hivője volt-es ilidveiből azonban ez sem világlik ki  egyértei-
míien,mert a gyér mitológiai utalásai alapján éppen a kettős 
adaptáció lehetősége miatt e kérdés sem  dönthető el.Az 'ipse 
poli rector,quo lucida sidera currunt" /SV.21/ verebe szedett 
mItológikus alakja épp ugy vonatkoztatható a keresztényisten-
fogalomra,mint Juppiterrenigyanilyen adaptív le .etőségeket 
kind]. a mezőgazdasági munkájáea1r elején előforduló régiek* 
emlitéeével, e nemkülönben a későbbiek során jelentkező ub€j- 
tös" ételekkel és borpótló körteitallal ,amelyekről tudjuk,hogy 
szereplik volt a rómaiaknál széles körben elterjedt Isis-kul-
tuszban i$.38  

33. Supererat illud quaerere,ad quodnam horologium a. solari-
um pertineant numeri Paliadiani.Credo equidem ad Romanum, 
ad ouius serte formam et divisiones suspiosri host re- 
liquaa in provinciis esse institute /Seriptores rei rusti- 
crae,Lipsiu 1773,II.köt. 52/. 

34. Ld. í.m. 8. 
35. Ld. Svsnnung: i.m. 12-14. ás L.3salmassso: La questions cro- 

nologica di Palladio e Rutilio Namazi.ano,RiviBta di Pilo-
logia ed*IntruaáQne claasica 1915,85-87. 
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Mivel mezőgazdasági szerzőnk mUveíben sehol sem lelhe-
tUnk olyan megnyi atkozásra,amely keresztény voltára utal-
hatna,helyesebbnek tUnik,ha a rőmaí vallás hiveként tartjuk  
inkiibb szémon,amelyhez mind a történeti koramind a magas  
állása alapján könnyen hii is lehetett,mert éppen az ilyen  
magas hivatalt viselővidéken élő nagybirtokos réteg tanusit-
hatott sokáig makacs ellenállást az uj hittel szemben,amely  
sokkal gyorsabban terjedt a városokban,mint a falvakban.Ezt  
a feltételezést csak támogatja az a körülmény,hogy Szárdinia  
ezigetén,ahol a birtokai

S
voltak,a parasztok téritéae csak 

igen későn kezdődött meg,de est sugallja a De insitione liber  
yO  

mi tn7 Agi ni vnrawkirtm ulti irmnssrsynom rrol cmi r<+ ne  
—,. som—'-- - 	.. ,.r ---.+ ~ 	 — 

és a  rabezolgáirái val ott,konzervativ szemléletet tUUkröző  
erkölcsi felfogása is.  

36. Dicendum autem nobis est,si diuina fauerint,de omni ag-  

ricultura /I.1,1/.  
37. A liquamen de pirie caetirQoniale /III.25,12/ készit69é-  

rtek leirása alapján semmi bizonyosra sem következtathe-  
tiink.Talán egy halmártás számára készi:ilt borpótló körte-
ital lehetett.  

38. Rogy az Isis-kultusz megkövetelte bizonyos esetekben a  
bajtöt,arrói Apuleius tudósit; illud plane cunctis srbit-  
ri® pre.ecipit,deEem continuis iluia diebus cibariam uo-
luptatem cohercerem neque ullum animal essem et inuinius  
essem /MetaAorph. 11,23/.  

39. WS. I.Gergelynek  a  Szárdinia  possesoraih4a 594-ben kelt 
leiratit /Greg. I. Registr. epist. 1. lib.. 4,23/. 

 

40. Ld. Svennung: i.m. 12-14. és  87-9o.  

mmbert Ai.eai.i6w.  
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Ez a későcsősz ,rkori mezőgazdasági szakíró olyan korban  

élt,aaikor a rabszolgatartó rámai birodalom egyre sulyosabb  
válsággal kiiszködött,és az elkerülhetetlen összeomlása már  
előrevetette árnyékát.iheodosius halála után i.sz. 395-bon  
ugyanis a birodalom két részre szakadt,és egyre kevésbé tu-
dott ellenállni a barbár népek t4m  .dásainak.A külső támadások-
kal párhuzamosan egyre jobban elmélyült a római állam belső  
válsága is,amely a rabszolgatartó termelési mőd alapvető el-
lentmondásaként jelentkezett.Á rabszolgák és a colonusok for--  

radalma,majd az V. században uj erőre kapó bagaudák mozgalma  
pusztulással fenyegette a későcsászárkor katonai diktaturáját  
ós az ezt támogató nagybirtokos osztályt, kiéleződött az el-
lentét a rabszolgák és a rabszolgatartóik kázött,és az egyre  
gyakoribb fegyveres beavatkozások következtében hanyatlásnak  
indult a római mezőgazdaság.  

~3ivel Pallsadius - sazigoruan a tárgyához ragaszkodva  - 
mind  UnmRgáről,mind a saját koráról alig  árul el valamit,nem  
tudhatjuk,mint vólelkedett korának politikai eseményeiről,  

mint vészelte át a gyakori osászárvá tozással járó udvari vii-
longásokat.Nem tudhatjuk,raennyiben érintette Aiarioh tAmadáoa,  

Róma elfoglaláss,s hogy a későbbiek során egyre gyakoribbá  
váló vandál hódítások mennyiben veszélyeztették birtokait.  
Nem tudhatni ,megérte-e még a hun támadást, Gallia és ?első-Itá-
lia feldulását valamint 455-ben Rómának a feltartóztathatat-
lan véget előlegező vandál pusztitáisát.  

Ha feltett kérdésekre jelenleg nem is tudunk választ kap-
ni,annyi bizonyose,hogy e időrendben végső - de értékeiben nem 

 

utolsó - latin mezőgazdasági szakivónak rArk maradt munkái e  
válságos kor mezőgazdaságának hanyatlását tükrözik.  
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3L. 

Az eddig ismertetett ka2öaféle érvelősek  és feltevisek  

asiegvitatűssa után, a qelyek e késScsdsszórkori mezőgazdas3s'gi szak-  
iró személyét eiirUn burkoló homny eloszlatását cólozták,-un-
kÉisiiságf3nak ismertetésére térünk rá. A "De re rustica libri I-  

$V" könyveit évszázadokon át csak hiányosan ismerték, jelen  

szűzadunkban azonban - S4ersnumg kutatásainak eredu6nyeképpen -  

el3ker35.t a sok6ig  lappangó álíátgyógy~isszati könyve  ia,melyneL-  
felfedezése révén a könyvek sorrendje ujbói teljessé és köz-
ismertté vtat.Pa13adius3 munkássága ugyanis egy 15 könyvet fel-
ölelő,az ókori hagyoműnyos gyakorlat  szerint egyilvé tertoz6, 414  
de ? '-rom 61261l6máre tagolható mezé.gazsiasűgi munka, amelyet  
Svennung rendszerezése alapján időrendben a következőképpen  
oeopartositunk:  

1. 929us -2SAcuZturae 	I-X/II könyv a mezőgazdaságról  
2. De mediciz:a pecorum XIV. könyv az állatok gyógyi.-  

tűegrál  
3. De insgtioa:e 

	

XV. k3nyv a fdk oltást.ról  

41. Az ókori latin mezágazde .aé.gi  szakirodalom a mezőgazdaságot  
amait©1 eltérően 	nagyobb részre osztotta: 1. fcild-  
mUvelésre /agri cultura/,2. k;alterjes,legeltetésea Illat-
tenyésztésre /res pecuaria/, 3. ma j orsig.,on belUli eillatte-  
nyésssztéssre /villatica pe.sgtiQ/, d.e ezen tulmenáen amezőgaz-
dasági  Írók már Cutotvl kezdődően a szaktudományok diff®-  
renciátlansrga következtében sok egyéb tudnivalót is e fo-  
ga3:omkc,rbe soro2tak,amít a vilicue számára fontosnak tar-  
tottak /pl. sszakáasmeaterséget, épitéstzetet, gyágyáss;$a  tot,  
sőt gépek,fizikai eszközök - mint prés,malom,aratógép,nap-  
óre - lei.rdsát/.  
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.A niivek sorában eleó helyen 6116 C,gue a,~,rieulturae, amely  
a legfontosabb munka, és amelyet a szerző maga prgecepta  rurslia.~ 

nak nevez,€szerkezetileg két részre osztható: az  I. könyvre,e.-  
mely bevezetés gyandnt 42 fejezetben eiltann.oe tudnivalókat tar-  
ta.lmaz,.éti a 	kön.yvokre, a<°Rrelyek oz óv 12 hónapjának meg- 
felelően agy <~azóaasd~eó~i mu~enaptért fo;gla.lnak magukba.. _.-._~.._.. ,..d.~... .. a.. ,.~.. ,r..,...._ 

Az I. könyvben,artelynek teljes ci:üe: Palladii Rvtilii Tay- 
412- ri l~ei~iliaai. v3.ri inlustrgs opus egricult~zrae liber primu s  

amely vala.aer_nyi könyv köziíl a legterjedelmesebb, a szerző min.d-  
jdrt az első fejezetben bejelenti.,hogy mira kivús szólni: di-  
cendum e.utem nobis est,si diuina fauerint, de omni agriculture  

at pasdsuis et aedificiis rueticais aecundum fabricanCsi magietroe  
et aquae inuentionibus at omni genera eorum, quae uel fe.cere uel  
nutrire oportet agricolam ratione uoluptatis et fructtiB, suis  
tanen tQmporibus per uniuerea dietYnctis - azaz a földmüvelée-  
r51.,á11e:tten.yóeztéeről,mezőgazd3sági épiiletekról, iv4vizkeresés-  

ről és minden olyan dologról, a:ai a földmilvee képzéséhez fontos.  
Az utolsó mondatszakaszban ismeretközlésének  módját is elárul-
ja: "mégpedig külön-kelön mindegyikről a maga  idejében" , vagyie  
munkari.aptgr forYmá  j  ében. A további fejezetekben fataljn.os tsnó-  
csoket ad. a .föld helyes megválasztásáról - hangou3yozva a. leve-  
,gcl,a viz,a talaj óa a szorgaloM Cato óta ismert és hangoztatott  
szerepét -,majd a levegő  és a viavizag4l.at ismérveinek elmon-
dása utan,részletesen foglalkozik a telajge7riekkel.. 43  

42. A későbbi kéziratokban az eit:  könyv nova: Liber ,genralie  
/Coci,.'v'atic.Reg.lat. 1711;Cod.Pa.r-is.3ibl.Nat. 6342 13,683o 0/.  

43. Paliadiva differenci:áltaxa jelől3 a talajne.:.eket és ta.7.aj-  
viszongokc.t..A talaj ásszefiétele,nedvese6gtartalma, hóhatáaa,  
kultivat dliepota ís fekvése alapján fc7névként 23, me3.lék-  
név.ként 89 szcit haszna az Opus agriculturae könyveiben.  
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Az első kJnyv két leg:Ioaszabb fejezete - a aatoak és 
a harlineixadik - tartalmi értéke miat .lier,5ben ellentétes, 
mert mig az utóbbi a babonds hiedelmek tIrlaizetAddiz az elő- 
ző fontos alondanivaló hordozója.2a11adius ugyanis a szorgelom-
ról ős a .aezOgazaaságra vonatkozó tudnivalékről szólva itt 
c7a-ul el legtöbbet g6r61 azzal thogiy idfejti véleményét a 
munkclról valaaint a saja birtoktin 63 annak környékén dolgo-
zó embertsairól. 

A továbbiakban a tóli 6e nyári szcaláshely kényelmét 
kine:16 majorsági épUlet /aedificium/ ős a hozzá tartozó boros-
pince,caar ős istalék épitésével ős berendezésével fogialko-
zik /3-21fej./,hngoulyozva ezeknek a nap jjaalsához ri4ért, 
hőmérséklet-wiltozásokat is figyelembe veendő tKjolásdt,L5a. 
tisztastigi előirások,0 zavartalan munkavégzést biztosité bel-
06 felszerelés valamint a gazdasagi eszközök beszerzősének 
fontosstlgát.i3zek után a gazdasági udvar /Fors/ 'aeuutatása 
következik /22-33.feja baremfineveléssells néhdny egyéb 
vonetkozdsu tudaivalóval vami a villatica pastio fogalui kö-
rére utal,majd az utolsó részben /34-42.foja a kertekről, 
méhéozetről ós a fIrdőkről szólva a aezCzazdaságaoz szUkséges 
munkaeozközÖk felsorolásával végzi. 

44. A De remediis aorti vel agri c. fejezet főleg a Geoponi-
caoan is aegtallható babouale hiOelmek gyEljteménye,ame-
lyeket egyrészt a görög mez6gazdasdai ezakirók irnti 
"opinio Graecoru2 est" tisztelete,msrészt a saját biazó-
kenysége adott a tolla alá. 

45. A Aajorsági épUlet épitésekor a melegebb éghajlatu tája-
kon nap-  f a)ndot forditottak a napsugarak beosési szögére, 
hogy telen minél több melechez juesanak,ny:ron viszont 
a hevétől a lehető legjobban védve legyenek. 
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az I. kUnAr az egész trzdaseigi év folyamdn WIraikor 
elvdgezbetJ teendűket és 1tal6nos tudrivalókat tartalinaz o ad-
dig az Opus agrieulturae további ktinyvei egy Eleer5gmadusi 
aunkanaWr 12 h5napra osztott id4n5uunkat isuertetik.A mezC- 

zdasci '.:.:unkr.folysTJatok ilyen id6szakokhoz szabott t4glalet-
set num uj elképzelés,wintakópill tUbb mezt:sazdas:zi szerző inun-
kgja,de elsEsorban a Ceopeniea 3. kijnyve saoljtiltott kalla-
divasz -:neftra.A1tinaezClazdas14 szEkirSk kUaIl aa- Cato is 
kazUl egy lo bZnapos Unkanspt,Irt,.lelynek a 15 jellegzetes-
ségót az Ssztal kezdGda,tavasz végéig tartó mnkaidőny ós a 
ryirl zurkk /aratat/ iirya adja zaeg /De ucrieult. 23-53/P7  

:aegtalfAnatjuk egy-ecy nagyobb uiU ravid torjedelmli betol-
d6saként Varroma /Rerum rust.lib. I.27-36/,ainiusna 
nt_t. 2VII1.22o-365/05t Coluaellfinais,aiueződazdawlai mun-
k4nak a véOn mondja esak el a vilieus s rra livút,hogy 
akid....skiolazeraesejastsGum 	/De re rust.SI.2/.17-alladius 
nagy latin alCdjoit61 abban is killtinWizik,Ilegy kalandelriuma 

r  nea;rdvid betold1sk6nt szerepel eGy tUbb kdnyvet kópező 
uszGazdestIgi nunka eeszében hanum ellerkezCleg,épp ezt a 

46. .Palladius baroariufNaran a :aaitól elt6rően tUb 
nyes /peens volatile/ neve163e kapott t,elyet,novenetesen 
a galamb,serie,fery6rig6,tyuk.p6va és a hid; Lidnyzott 
vizzant telLle a keess‚pulyka :aeg a gyZingytyuk.Lz_utób-
biak izll a knemnevelés lehetőséet rrWIrro /lierum 
rust.libr. 111.11,1-4/ iv felveti,Columella pedig részle.- 
tezen t.:irgyalja 	ő a gAngytyuk tartmdt is 
7nsge7liti /VTII.12/.70allcdlue !i7ez%;azdasi rzekiró eltl-
deinél a feintonyószt6st leszdmitva kevesebbet mend.Ld. 

oultry farning as described by the writers of 
anctent Rame,'Zilano 1939 

47. to CJszel kezdőd6,1Zrom évszakos uunkanaptra Iaindene-
matre szokLtticm,z4ert i.e. évsvdzadokban a _ezC;gazdasdgi 
óv is tUbbnyire a tavaszi murkk kezlettlhez ig-zodott, 
4s &:reiussal kezdőddtt.Varro ió g 8 idCszakre esztja a 
.11uokanptt,ti3 az els5 idszakot a fmronius fujdsnak 
kezdet6t1 /fear. 7-t61 w6re. 24-1g/ jelUli kiPerum rust. 
libr. 1.29.1/.A 3anuri évkezdet esak kétabb lett n coil-
laszati óv nyom6n. elfogadott. 
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r3vid 	betols!-ist n.öveziati 12 könFv tosrjcidelUre,Sa  
i471y c:Alkoea vniazennyi  mond ntvni6 j; 3t az eF yeg hónapok kmpcmin  

a munkafoiyaaatoic időrendi sorrendjében kUzl.i.2a1ladiuo ts : ;eza-  
gflzdaw5zi m:nkanaptit Co3ur.ell.e nyoa`_'nn jnnu:Ir hcinnppal .ket- 
d.i, !'`s a Uil. kéinyvben a december havi teendtk elnon c.CaQ3v€s3  
zL::rja.ankr_naptira rgyAéges, :inden éve .oltra 68 valamennyi h5-  
napra kiterjedt 12 prnktikue,gya3korlati. tantLccokat adó kézi-  
könyv,nelyekkel kora mozgazdaaággal foglalkozó azakemberei-  
nek kivnt oegiteéget nyujt.sni.A tizenkAt hónap muatafdladata-  
It Rzonbe:n az egyes évszakok murticaigQny~~hez, ~érten,igen ard a.y- 
.;aZ ó:;:;::. 3,v :á toc.v- ter3edFSlt;xbeF t3rgyalja. . E'cr4$t ~ :~letesebben a  
bII. ős ari". kUnyvLen /fobrur:ir ,~ írcfuIIf, a=lyek a taveszi  
ounkúfelodatokat te~.~rta l.azzilk,.valaamin.t e Xi. 6n a 2:11.  köng- 
vekben. f+aFrt6iber,novembert, aslclyek az =iazi betnkerits munk,g-  
enetót i.:z.,ortetik.Valamannyi könyv közli a lerövidebb tor.  

az utols60 decenbcr h6nep,míkor e term4szet tai  pi-  
f~e~óre tér,  és a hc:z kFtrUli teentlaan egyéb munka nemigen  
akad.  

~i~den kUnyv els. é ~s - Cr~rtel,oz ~zosc~n.lÓan _. ^. z ;.er••~őtc~l  
ez .ir~~~.5 Yaje:~©tci~.aket~~alUun.k,anelyek egyrészt w egkÖnrzyi -► 

tik az Opus ai!s.~icultarae atok3mt6eót, ~ részt nóY,:ny fejezet  
~.~egC-rtésélzcz n6lkUlözhetQtleneis.  

4S. .Lz vgyeo künyvek terjedel .r:te 'ka11e,3iLr:r_- :1 aznkr=tic ~nu3: el-
tea-C; az első könyv cr'.~c_s. olyan terjedel:%ee,nint  
ax Urbbi tit együttvéve.  

49• Az eeyes fe. jdeetci.ttak eredet'.er -sőt o régetibi kiadók isét-  
a6gbe vont(k, és ezért kiadtisaikbsn a sa7,ivegba e1.hagytac  
/Geener,C)cb►n:eiderf ; hasonló a vélez6nya Dalmaasonak is /Ili-  
vista di filologia 43 - 1915 - 38/.: titulu:ok ^zosbsn i- 
8on fo4tosak,:lc:rt mélkillak nem órtnetC,h.ogy van  szó  
a t3zz~  juk tartozó f<> jezetekbeo.. Pőleg a bor- 60 Q3.L jkészi- ►  

tée n61kU3.atbetetleneY.UtQleeség=ik mellett sm 51  
at íB,hogy Palladius ia hivatkozik r.;.juk /X1.12,9/.14.  
[..A9-vE9n:3Ung  i Unta?rH12ch3inr~,Te1'3. . . , a©-2 3.  
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minden olyan vQs~.atkCiZt..~_-,QÍi ismeretanyagot i47 ; Civ~.Li a +<rV{i~ ~̀L3K~ `.~04  
s'-'ggal 	áesze.fUgg,mé.gis azt kell mcandanwn.k,hogy az egyes  
Mnapok Yc jezeteiaeiaek O®ezslic:sen3.3..tdsa némi txds.tos.a áZ.rqm '  
fő mezazdesigá ;:;ghoz igazodó,rendszerező aztindélsr61 tesz  
bizonrvet'Qet.ral.1adiva ugyanis - a récai mez ~  }gazdre4g1 szak- '  
irodel.om hn~,~amnye:f.t kiivetve - könyveinek elején el:sz:lr az  
spiric3.citura fogalmi 

,S?
C
oy
ariiiez  tartoz6,Mromnagyabb egysigre 

bVilthetJ úlui88olyai:tV4 gmSertGyi° a sz'ytDst-vetist s Á 
 

 ező-  
1,aveiést 4e a tÖbbn.yire két-hTo., nagyobb fejezetben tjr-  
zyo.lt kertkultur<<t /De alivetis, De hortis, ile p:amie/Azut:in  
faeg a ms pccuar3.a fogalmi köréhez_ tarteszé legeltetéses 41-  
lattenyésztéssel /16, sza :ryr, öszvér, rzarvasmsrha, juh, kecske,  
sertés/ feglal.kozik,d.e v121€1ti..ca. oxsati,o belterjes al:atgon- - 

d.oz s~ t éppen 	6rintl ,/II.21/;mert ezt At4,r elaz3aeg az ~̀ ~ 
I. k ~i:~  rvbe,il. €~ ~:aromfinovel.éa kaposer részletesen isnerte tte.  
la1sl.ön hann7ul.yt kep viezont a Marro nyomán ide aoro3%ftt5 máw  

hé oz€:t, ol `,yet %.:.eszen, t3bb kömrvön kereaztxi3 is lagyelemae.1  
k.io4r.V6:11 n6h:Lny bor-,illetve olajk6szitcisi recepttel. 4e a  
.uap:;•ra nz.Aaarlatainak ismertetés4ve3 zrja könyveit. 52  

5o. áa. Lai. 11-12.  
51. A  vill8tica paatio xyulterayec: etéral /lepdrarium/  rai3a- 

dfusBc~ li ue.rL esik az6,a halaat_:v3t,illetve medencét/pisci-
ne/ is csak -;ellc:kesen 	aeg /IV.3,17;27,1 .I.15,  3/.  

52. rallediut3 könyveinek tematikus felépitéeécen nem  eléged  
k+.lv°etkezetee,mert a fent  volt  sorrendet  olykor felcae-  
rélis pl. a azCléazetet a gz-sntde-vetés elat t.:rgyalja,  
vaFy mint a 	k6nyvbefl a méháaz$tet szokatlanul Qljre-  
hozva,a juh- is  kecskenyájak  ismertetése elé teszi J4Ltraek  
oka feltehot6en az lehet, nagy az egyes lAumkkat ne:a idé-
nyeik ezerint, baneu a f©ntossz:guk alap  j An ismerteti.  
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Aei$tt az Opus agrieulturae tartalmi é s formai kér-  
dé3eira.ek t-rgyalásét folytatnénk, rá kell térnünk röviden. Pal-
ladius i'orrs :ha3znalatácr3k ismertetésére.  

Asz.  elad nQgyeciébeta, aaikor a fokozódó érdekl.ódés  
nyomán -- ne7yet korábban mr.;r J. v. Schmitt  szöverkritikai kia-
dása is jelzett - egyre többen foglalkoztak a  palladiusi opus  
f ilalúgiai vizsgdl.atával, 41talcInoe volt az a  nézet, hogy mező-  
gaz+iaet4i szerzőnk elsődleges forrifisa Gargilius 	::i.  
.e:LlSaanx: pl.. igy vél.el.ked.ett:"A legtöbbje kivonat dargiliva  
r;erwia3is nag.),  mezőgazdasdgi kolapiluciőjtáből,amelynek széles  
kprii anyé:g5t.,,sb szerző Üág.yesen is svoil.s &CJlta, é3 € ~Q:EzJe;azdasági ér-
tekezésének ~ltala választott foraa:i ~~.~aan hónapok szerint  y°t- 
Il.iette." ,-?asonlá nézeteket vallott  Stadler  és  Schanz  is,aki  
az®ncan hangQulyozza;nogy t;argíliva 	oQl.lett a saját,  
egyéni tapasztalatainak eredményeit is  fo3használta.BgyedUl a  
szövegegyezéseket gont3awn figyelembe vevó,részerec~.~ényeiben  
értékes Sirch-tanulmany volt képes a források kérdésében a  
helyes utan,:'hal.adni,amel.yet a Lus,zas évek során Svennung a még  ~ 

nagyobb a~ti~anddal 
56  z

ott  szövegkritikai vizsgálataival tudott  
tov,ábbfe l l~:~szteni. 

53= r: allaciíu8 und Garg.ilius 	2,9a3, 2.  
54 .. ia.u1y-':issowa-:Croll's RealenoycZopaedie /vo;t. u.íi.col. 762J•,  

<<.. 3chni1z: 	169.  
55. Die Quellen des 1'alladiva in seinem '-:erke übar die  l,~ ndwirt-  

: vhafi't,  ~reisinc; 1904. iLa:Mke, ag7.t8tLAeához l.ci. is . .'tUck: Ueu-  
vre Literatur fiber 1a3.ladius, . 33::._tter f:Ir dos  :3ayeri csae  
Ly.:ivasiaiwesen 1.9a5, 2o4 --a6.  

56. .;L auc I,oribk0 x '&lía.üi,i, Lren.os 1927,123-78. és 23o-48.  
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A Gar;iliva 	elsődleges forr:$svoltát bizonyi-  
tani kiván5 kor4bb3 tkiziaekkel e.zemben S vennungnak -3irch  
nyol::n - a k'4tslkedégre elaősorters az a krir'x1.mény adott okot,  

hogy Cargil.ius 	neve zaing.ássze 13-azor,Colu.~~elláé  

viszont 25 ,-szőr fbr€iul e16 az Cpus o;rioultura:e kányvAben,  
tovr"bbl Palladiusnak a forrÉ sa.ira va.13 3aivathoz ;isai nyomin  
meony11v~t~uló iziteleesé ;®:~'PallFdius ugyani.s,hs^ idegen tollak-
kal ákaskodik,t5bbnyire  nem  mulasztja e:l,hogy í°orr:o.airA y,  -  
vatkozzék,ezért részben név szerint,r6szben a gyakrabban b.aez-  

nált 	 orr,;: s j: l.üléssel nevezi 	meg  
~.. ku+fe,lt.8vennung sz;_ivegkrati°: 9i , izsgAlata3. r6 ;én kkrsatatta,  

ho ,o.v szerzőnk forráshiva tkozAssinak zömét oikerUlt a :7Jegadott  
mezé?f,azd.a.s;:,gi ,aunkAkba..n s~e ,talE°1nid,c:z6rt uyilvá.nv;  lónak tart-  
jE,hogy az cuctnrok aegnovezésekor egyáltalában nom hell tőle  
meEvon..nun.k a bizalmunkat:t .cflraban 	i,.artíalisn~a.k  
tulajdonitott szövegátvételeknek egy részéra pedig bebizonyi- 
tQtte,hogy azok 	ozárzaaznak,.lert Gargiliue is  on- 
nan vette.aből következően n .yilvA.nvalé,b,ogy Talladius  el~ 

1ep~es ~orrdsQ, Co lut~ellra,akit  ..°a.ezőgazdasági s=:.erza-~nk a  

-ig terjedő könyvek szövegének kb. 1/4 x¢szé 'bon hasznit fel,  
és csak őt követően C!.7 :rEilius Lartialia,:.ajd a név szerint nem  
enlitett faven.tinus;~.netQl,iosz éo még aokan m.`sok,akikről je- 

57. ;yeaiIdng a Cc1u,elle-áorrshZvatkoz  isokat vbx~v kivételével  
/111,17, 6/ nind kimutatja; ez utnbbi - mi.vQl olt6sr51 van  
szá - valászinil.leg Garpil.iue Jaartie.listól ezd;rrrrazik /De  
r,uct. T'a.11. , l75/.  

5t3. "Constat igitur Palladio in auctoribus indicatis :nir,ime ab--  
ragandant esse fi,dem". - Svennung: he auct.Pall.,127.  

59. «;. Cetius Faver:.tin.u.s a varmedik forr ,=:se 1=Pl.lac3.iusaak.Régeb-  
ben ugy vélték, hogy Vitruviust használta,  de Li.No:nl Palla-  
diue und Fsven.tYnus c. tanulm::.nyilban /Commentat. philol. ~.'h.  
iuom,mseni,Berol. 1876,64/ bebizonyitotta,hogy ez e:pité$Zet-  
r;l szóló részekhez Faventinus szolgált .forrés gyanánt,aki  
Vitruviue De architectura m .üvét kivonatolta.  
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lenleg nem  tuounk.c;oludiellgin és Gargilius ..4artialison kivUl  
a  latin 	r34zSAazdsi7,i szakirodalom nzerzúi közöl ué-  
htnysn csak szőrvanlro$an kgrUlnek rajla szóba: Apulelus /1.35,  
5/, ,:.agt~60/1..ii.1o,3;iiI.7,1/ vala=aint 'Vergilius /111.25,7/. Ca-  
tot és v'arrot,ak.i.ket a későQOszirkorban nemigen o3.vaszak 41ár,  
egyszer sea ealiti.  

A  latín nyelvi mezéga$da®Agi szakirodelow szerzőin  
viil . l~e.11ed3.us  gyakran hivatkozik görög auctorokra is.gQv sze-
rint  emliti Wmokritoezt /1.35,7/ és Arisztotelészt /1l111.4,4/,  
de forr6sait többnyire csak Graeai vel jelöli: Graeoi auserunt,  
iuüQnt,paraecipiun+t; ritkábban partioiirialie suer4ezetben: ar1-  
firOantibus Graecis, Gra.ec .is  auctoribus, GraaeQis docentibus. 61  

Sv#nnung szerint elsZsor%ri az Anatoliosz és .vidylaosz éltal  
j~i u ála,g 3ssZegyö. j tött és megirt Geopaniea  az a md, amelye t  

PáXiadi.us felhaeznilt'atott.3ár a görög szöveg Pal.lwdius szö-  ,  
vSgé+vel gyakran nem  egyezik meg,és ne.g ellenür.iznető,aeunyi-  
ben vr?7.toztatott az eredetin 	ugy vAi,aogy a  
eop'onicannk  azok  a részei, en.:zelyak a 3 aliuc3ius-32csveggel ec;ye-  

'Z5ek'~ Anatollosz-forr:ie,ivaezn5lgtrcl. tanuslcodnak. 62  
~  

~  

Co. A karth4gQ3. `'ago pun nyelvüE.:Aezii _~sdasági mun3cg ját később  

	

c:gy 	consultum alüpjr.. 1.efQn'dita,tták  
L°m J5  -ef: e~  `tik tcr±31mlY ftk  3p. 196e  

61. .L'alla.iiiuF3 a gdr'c3gökre 35 alkel.oncmal .Pai.vatkozik.diteiess-é-  
p>É  t bi4ora~ itja,tzoey 7inci►iscze nélZz ~ty ;:el:yet rum lehet  ki-  
v.u.te,tni n Gooponice.ban /12:1.31;VIIS.5;XI.14,1 -2/..  

62. Az  Amtoli.osZ-f'orr.`_sh aQzra  'alatar.oz a leE;íontQSa'ub bi.donyité-  

	

~ 	F p 	R 	~ ~ ~+ és ~ all .  1.35,9. ~~elyeine~c. szö-  bU ~ a  ~Q ~~.~~ d~ ~.;.1~ .  

vegeryezése rzolp,i; tat ja. T=ci. ,r:vonnur ~...g: l e  €auct.Pal1. ,  
126-27 .. és 164-69.  



A rentiO:kel szeabon azonban Tiakrttn o' , 3zen 
flOdor revezi 	a forrotait,a 	f7:71.o .; 	 

trztliderunt /111.25,3o/,nlioui 'a1t" pro-
Llesse confiraFnt /1 7r.10,25/paliqui locis fricidis (daunt /XII. 
1,2/. -)17kor Uzonyos 	nunIr=k.,zt 	72oz 
5sszefik;g6sbe,r.7.e1ynek alapjm forragra kUvetkeztetfiettink: 
aliqui antidoti eius alfusione radices uitin infundvnt /III. 
25,2/,cliqui zyrtae bEcas sine pluuia collotEs , I,sAura;.; ex 
locis oicciorieus calcant uel oxprimunt /III.31/,altnui in- 

cuprifici artoren norunt /17.1o,28/.De 
dv_lnck n - la e,Tydb tort1n no's Hsz617novek is: qui-
drm coire in discretione per-Attunt /V/I1.4,5/,pirw.7 nunc 
plcrique inoerunt /Er..6/. 

Csak ritic:in e1it cf4e3 aóvtelenUl ml:_soket t akik sz5ban nzti- 
oltak be neki 12.ezCszdanigi tepasztalataikr61: ut adricolae 

adserant 	 •dseruit dili?ons azricola /111.17,64 
Fispcnus quid uü aibi hoc genus nouns innitionis 

p 17,8/. 63  
forriskritikai kórd6nek folvet4se kapcw:n az Own 

//I ogriculturuo iertetcla6hez viaszat6rve - az eye E; fejezetek- , 
, nek oz oxlitett forrsokra vonztkoz6,vzlatos foloszts 4ről 

oz6lunk. 
Svennung forr6okutató zauLkKjlinek erod4nyeit rcneszerez- , 

ve,13 t6makUrre bontja a ;lezegGzdast:Gi uuAlanart6r f4ozete- 
it,a - .elyeket erT kUbn czkeziatikus 	273gtit2 tab- 
1t 	'nIfUrinyU ateki;It6st ierni arr61,Logi-  Pall, diue 
első forr1:2a,Co1u -2Plla e rÉtokről,rilclekr1 /2c,  pretis ot ag-

asbon6rő1 /De fruaontie/ 60 ez alatokről /De eaimali-
bus/ nz616 fo,lezeteknez szo161t cocknca kj:z,!r51eg.onen - 

63. V. Ja.Schanz: i.m. 191. 
64. Ld. De auct.P811., 17o. 
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kutfő gyanánt.S hogy sósodik forrását,Gargilius artialiet  
a kertekről és a gylu lcsf fikról /De hortis et pomis/ szőlő  
fejezetekhez használta fel,hogy a harmadik forr'ea,Faventi- 
nus SZ épületekkel /De architecture/ és a vizüggyel /De aqua/ 
foglalkozó fejezetekhez,a görög Anatolioez pedig főleg a bo-
rászathoz /De vinissc/ ős sz ©lajkészitásahez /De oleis/ szol-

gáltathatott forrásanyagot. 
A többi témakörhöz tartozó fejezetek azonban több-

nyire már az előzőkből adódó torr6sok ős az "ignotue auotor°' 
betitjelét viselik Aa ukon.Nevezetesen a szőlészetről /De vi 
tibus/, a fákról /De arboribua/ ős s$ olaj fakertekről /fee ©li-

vetis/ szőlő fejezetek  Columellát,Anatolioszt ős egy ismeret-
len szerzőt vallanak forrfsuknak,de az oltásokról /De  insi-
tionibus/ szóló fejezetteknek is csak részben Gargilius far- 
tialis a kutfeje.Az egyes könyveket záró napóra-fejezetek 
/De horis/ pedig kivétel nélkúll ismeretlen eredettlek.G 5  

De ez I. könyvben is igen sok olyan fejezet,illetve 
szövegrész talál aató,amelynek a forrását nem lehet megnyug-
tató módon kiuutatni,ennek ellenére Svennung u ;y véii,togy 
az 5,28 .,30,37-33 fejezetekhez főleg Columella,a 34-hez Gar- 
gilius .fartialie,a 9-15,a 20-21.és a 39-4o. fejezetekhez Pa- 
ventinus,a 35-hez valamint  több szövegrészlethez pedig Anata-
hiozz szolgált forrva gyanánt. 6f 

	ANIMMOM101111111•011110.■111.• 

65. Sz°ámos fejezetnek 48 ezi3vegrásazn.ek ismeretlen az eredete.  
Id. J.Svennung: De  a.uct. pall . ,174. 

66. 1►d.. De  auct.Pa3.1.,176. ős Birch:  i.m. 46-54.  
67. Fslladiu:e a görögökre az I. könyvben többször is hivatko-

zik: 1.6,5;i.6,9,I.6,14;1.i.9,33I.3o,4.Z.35,10. ős  12-13. 
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E forrássebasználat vizsgálata sorén nyi.lv,Invalónak tanik,  

hogy Pailadius - a görög Geoponica komp3latorasival szemben -  
maga is gyakran magnevezi a forrásait, eSss3 as:a3.ls;or a földmdYe-  
lésról szól, szinte semmi mást sem mond, csak ami elődei mun-
káiban gellelhető.Ezért,hogy a mezőgazdasággal foglalkozó  
munkáját tclmörebbé,ösgssazevorttabbé te ;gye,némi módositáesal csak-
nem ugyanabban a sorrendben irja ki,amit CealeasmeellAnál ós Pa-  
ven.tinussnál megfelelőnek tart.24peed.ig Golustealla II. de II.  
könyviből mú.nd:ent,ami a rétekrái,földekról,cabonáról és hii-  
velyaas veteménpekról sssaól, va.lamint a .  VI-IX-á.g terjedő köny-
vekből de a XI-ből m.indazt,ami az állatokra vonatkozik; Fa-  
veasltinusstál pedig csaknem mindeent,ami az épitósszetre és a  
viZleló hely kereséeae§re /De aqua inuenienda/ utal.  

Bár elsődleges 
 61 

 forrását  szinte sszolgaa~.  módon  iFss~.s v_,~ 

~iis Co3umeilae  öveettee,  e noha  a Geapaniosa kivonatolt szövege  
rossz #llepotban,Gsargiliue Osrtia.lisg milve pedig csak töredé-
kében  maradt  ránk -4~ mely oknál fogva igen nehéz me$411apita-  
ni,  bogy mit tála  j donitsunk neki, e mit  idegen forrásból szár-
mazó átvételnek -,mégis kestségteeien,hogy több belyatt a saját,  
illetve mások tapasztalataira hivatkozó tön~31€3 véleme~ayének  
is .hangot ad.  

63. Yd. J. Sveaxssn,ung= De auct . Pasll. ,Branos 1927,171.  
69. itiváltképpeen vonatkozik  ez a XIV.  könyvére, enelyrieek el ő--  

szavilban Palladius maga mondja: "ipsis verbis Columellaae  
et motor= sasuorum* .  

70. kódexben hiányosan ránk maradt De arboríbu$ pow  
miferia smavót Angelo lai adta ki /Róma,1428/.  
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~~rt,olykor még a nagy tiszteletnek arven€i6  t~olu~eilű- 
nak is  ellent nd,  ha valamilyen vene.tkoz4eban men tud vele  
egyetérteni,mint niueijdírt a AeaZgazdaaAgi munkWnak elejein,  
abol as aes.azál4® /el.oquexstia/ fontósaigát vitatja.,de a to-  
vAb-bi.ak soí& sem vonakodik a eaja tapasztalatainak érvényt  
szeasezn#.. licit doluaslla. urti. nutria uigintf suffiQexe; 'AU  
uero,ut bane educi possint,ui.üemt~r quind.ecsim satis ease /I.  
23,.5/; plus uero quaa oato sicut 	dicit,nutrire non  
debot.mihi u.ero utilius pr4batur experto porcam,Qui pabula  
aubpetuat,ut  

  ~ 

 luri:um sex nutrire debere /ii1.26,4f .~ ta3dZ-
hati olyan áYvGgrGsz is,s6lybeú Gasy$áiut iartiaiis 

 
 isv'v4ny-  

szaparit3 eljtirda€it birálja: ;::artiai.i.s in, trun,c© inseri iubet, 34 
 

-.11.1-41 inter corti:cen . et lignum feliciter semper euenit /X1.12,5/.  

hioey mega is nagy gyasor3.ettal rsndelk.ezv,niivényazapo-  
rWssal ős -neraeeitéesel foglalkozó -elezűgazdam volt,b3.zoayit-  

ja a fentieken kiviit ilég .a  eat tapasztalataira uta15 szaos  
megjegyzése,ame,lyekkel az Opus agriculturae kiin:yveiben ta161..  
kozunk: e a ex ertu:: suE z.a1tas arbores ex poala spQnte pre_  

3cnitas et in crescendo et in fcrendo extitisse felices /II.  
15,1/f ta4an 	ueu concert= est in Italia circe. Vrbem ....  
plant€ss cyc3Qneorum ra;iicatas in pastinnto solo tenu.i.soe adeo  

putand:a eet,sicut nrobsui,et a uititi--  
eei.s omnibus li.beraucie /11/.25,22/./1  

71. Ld. J.SQrennung: De auct.Pall.,Eranos 1927,127-3o.  
72.-  Ugyancsak a sa ja tapa8ztalatair6l sz51 akOvetkez5 he-  

lyeken: rv.1o,16;VIII.3,2•,:111.7,1.i6vebben Id. J.Svennuag;  

:'le auct.rall.,Eranora 1927,173; Ln..Schartzs i.m. 19o-93.  
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A mezőgazdaságban végzett, részint növényszaporitáosal, 
részint állatgondozással foglalkozó kieérletei és megfigye-
lései azért fontosak,mert Palladiue,aki mezőgazdasági szaki-
ra elődeinek műveit - kiváltképp Columellút - ugyszólván ki-
aknázta,és e kiemelt ismeretanyagot bizonyos mérvU nódosit€í-
s©kkal ujból előadta,épp ebben a vonatkozásban tud leginkább 
ujat mosdani,és a latin mezőgazdasági szekirodalmat,annsk ha-
nyatlása ideáén is,gazdagitaní.;2ezv"gazdasági gyakorlatára a-
zonban nem annyira az uj módszerek, el j órások kidolgozása a 
jeilenzó,hsnem inkább a régi tapasztalatokra épUlő,ökonomikus 
ismeretanyag további bővgtése,k_egészitése. Ilyen kiegész:tw 
ismeretközléséből adódik az Opus  agriculturae hetedik köny-
vének legfontosabb fejezete is,amelyre kílön ki kell tórnUnk 
/VII.2,2-4/.ebben a fejezetben kerül sor ugyanis a juniue ha-
vi munkák kapcsán emlitett aratógép /vehículum,quo ad aneten- 
dum utuntur/ ismertetéeére,amelynek legrészletesebb leirása 
éppen Palladiustól maradt rnk,és amelynek a hitelességét az 
ujabban előkerült régészeti leletek is thinog:Át jak. 9 

73• Itáliában az aratás Junius elején kezdődött. 
74. Ld. J. Aertens: La  moiseonneuae de buzen.ol,Rine rpmische 

Jahmagchine,5uisse Primitive  /YSr-Sohweitz/ XXII. 1958,49- 
53s K . ) . White: The Gallo-Roman  harvesting  aaachine,Antx- 
quity 1966,49-5a: Ms Agricultural implements of the 
roman  world, Cambr.idge 1967,157-173. 
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Ez a gall-római aratógép azonban nem uj keletű ez8- 
azdasági munkaeezköz,mert Palladius korát magelőzően már  

évszázadokkal előbb is ismerték.Eredete a Varro által emli-
tett második aratási módnál szokásos picenumí arstáfiirészre .  
vezet vissza,amelynek használatát igy  írja le: Altero modo  
metunt,ut 3n Piceno,ubi ligneum habent incurvum bacillum,  
in quo sit extremo. serrula ferrea.Haec cum consprendit fascem  
spicarum,desecat et stramenta etantia in segeti relinquit,  

ut paatee eubsecentur /Rerun rust.libr..1.5o,2/. E meghajli-
tott nyélre szerelt  earlófUréssz fogai közé kerUlő kalászok-
nak a lsvágá a adhatta valászini eg azt az elkópzelést,hogy  
a fűrész fogait anegnagyobbitva valamilyen keréken gördülő  
alkalmatosság elejére szereljók,és azt emberi vagy állati  
erővel a kalászok magasságának megfelelően a gabonatáblába  
tolják Hogy az időszámitásunk előtti időkben használatos  
volt-e Észak-Qall.iában,ahol kevesebb volt a munkeerő,ée ahol  
tudomásunk szerint először elkalmazták,nem tudjuk bizonyosan,  
mert a Varro korabeli szakirodalom még nem tesz emlitést rá-
le. 	évszázaddal később azonban az id. Pliniue,aki a iieto- 
ria iiaturalis XVIII. könyvében ismerteti a római birodalom  

kilönböző provinciaiban használatos mezőgazdasági módszere-
ket,délvidéki ember létére mir nem tudja leplezni csodálko-
zását a Gallia gazdaságaiban használatos,gyors és gépesitett  

mezőgazdasomi munkaeszközökön,ahol a szántást egy olyan - a  
benneziildttek által plaumorati-nak nevezett - ekével végezték,  
melynek  az  első része kerekeken g 3rdUlt; es ahol az aratás  

75. "A második módon ugy aratn,ak,mint Ticenuuiban,ahol megha j-  
l.ított fapálcát alkalmaznak,melynek a végén kis vasfüréez  
van.Arnikor es elkapja a kalászcsomát,azt levágj$,és a szá-  
rstt állva  hagyja vissza a földön azzal,hogy később vágják  
le tövig." - Kun Józeef forditása  
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3$  
nehéz aunkdj4nek ktinnyitése céljrlból air igazi 3ratácépet  
IiaszxcL:ltak,a vallus- t, .amely szintén kerekeken halacit,óg hA-  
tulr51 egy  i$LZgallet tolta.Noha e vallusrál azőlá tuc3oeitéma  
igen gyér,a¢gis tömören a ].én.yegre szoritkoziks mamas  ipsi-
us ratio  varia Ga].liarum latifundia valli praegrandes,denti-  
bus in :r ar.gin°  3.zsasrtis,,civabua rotis per eegeten inpellun-  

tus, iumento in contrarium iu.ncto  f  its  dereptae in valZum ca--  
dunt epi€ae /xiat.li$t. XVI-II.296/. V0  

76. A. ,picenumi. aratóf.Urőszees /serrila ferrea/ 	e rámai.  
m,ezSgazdasdgban baazna.ltak egy  ara.tsSfésiit /pecten/ is,  
.amellyel a kaldszos terest leszaggattak /Col.De re rust.  
11.20.3/.1d. r'linius pedig arről is tud€Ssit,Lflgy Gal3id-  
ban a köles aretasgt ezzel végezték: pranicum et mili ~.um  
si.n~llati:a pectin. ~nua~.i le~;un.t t~al~liQe %..

~1'  
297/.Erre a két munkaeszkÖzre vezethető vissza a vallus  
kie.lRkulAsa.ld. Eua. 3áZsef: 	Varra,A iaez5gazdas6grál,  
_Otidapest 1971.485; X.D. ,,7:hite: Agricultural implements  
of tae roman world, Cambridge 1967,113-15 •  

77. a,zt az ekét Plinius szerint Raetia Galliae-ben alkalmaz- 

78. A  rémei meza3gczdas6 ban az arata7soz fdleg sarlát hasz-
n. 'ltak, mert a kasza a 3ai form6j4ban nem isr,.erték.  is a  
gabona szdr:ira is szt3kBégZf.k vmit,azt ki,ilön le  kellett  
vigni.T6zéz•t kettős munkafolyamatot igéayelt,e,si az ara-
-List  igen uegnehe,zi%ette.  

70. Vallua: az aratógép első fő tipusa kisebb befvgadóképea-  
séggeloint a ml=sv!dik,amelyet Pa.11adius leiY,°Is$ alapjAn  
carpentu.m névvel je131Unk.Lz a két A&ratoF6p 1' azonban  a  
gépeaitettságnek csak  az elesi jegyeivel rendelkezett, és  
a   .fQgel;*sink szerint nem  volt eggéb,mint e5y k.al5sz-  
ozagga,t : í  taligaszekér. 	 . 

3c. nallia zngybirtoka3.n az arat  ~en:ak kU1ögböz5 a m€5d ja: a  
perQTliknél kid116 fogu hatalmas aratócépeket két keréken  
a vetés ktlzé tolatják ugy,hogy az igqsaiat forditva van  
befogva; így a letépett kaiLszok az aratágépbe hullanak.*  
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Ezt a néhfiny Boron tudosit4et e 4sziti ki Palladiuenak 

a csaknem egy egész fejezetet  igénylő leirlea,,:zelynek slap-

ján az aratógép több részletkérdéséről és müködéséről bővebb 
felvílágoeitást nyernetünk..iezőgazdasági czerz6nk leirrisából 

ugyanis  megtudhatjuk még azt is,hogy ez a kétkerekti kocsi 
/veniculum,carpentun/ négyszög alakuan deszkából ugy van dsz-
ezeállitva,hogy azok kifelé szélesedve a tetején nagyobb nyi-
lást alkotnak; hogy az elején a deszkák magassága kiaebb,ée 
itt helyezkedik el a sok felfelé hajló fog /denticuli vari/;.81  
hogy a 3éraii hátsó részén két rövid rud /temones brevissimi/82 
közé fogjk bal Jsr mal és lánccal /iugo et uincuiis/,fej jel 
menetirányba az okröt,a iely a kocsit egyenletesen maga elatt 
tolja; továbbá,hogy a fogak a kaltiszokat a beállitásukuak 
megfelelő magasságban tépik le,és végül,hogy ez a  aóde er 
csak sik vidéken /campestribus locie/ 	be,éj ott,t,hol 
szalmára nem tartanak igényt 83 

Az általa ismertetett aratógépnek - miivel a termelőerők 
fejlődése következtében a többi munkaeszközhöz hasonlóan bi- 
zonyos mérvit tökéletesitésen ment keresztül - a főbb jelleg-
zetességét asz adja, ,eg,hogy feltehetően egy  ökör által tolt, 
nagyobb méretű gép :Lehetett,amelynek a szab'lyozáaa "rövid 
rudas' kezelést tett lehstővé,és anely csak egy emberi mun-
kaerőt vett igénybe atogy a gép kaL ezgyiij tő tartályát na-
gyobbra aéretezték,arra 1-alladius következő aegá.liapitásá- 

81. A fogaknak egy  kissé a kocsi oeloeje felé kellett lejte-
niök,h3gy a letépett kales azokról hátrafelé sodródjék. 

82. A két rövid rud a Palladius által leirt gépnek egyik fő 
jellegzetessé e,amely az illat testhosszát neat  haladhat-
ta meg.Ezek revén történt a fogak magasságának beAllitá-
es. 

83. Az  aratógép nyomén a gabona szára annyira összetaposódott, 
hogy sarlóval levágni már nem volt érdemes. 



bél következtethetttnk:....tabulis munitur,quae forinsecué  
reclines in auznmo reddant apatia largiora; hogy "rövid rudas"  

kezelést igényelt,,zt kétségtelenné teszi a rudak /temonee/  

"brevissírni" jelzője; s hogy többnyire egyetlen ember is ke-
zelhette,arra utal az a körilmény,ho y a gépet szabályozó, yl  
ökörh jté béresen kivIl /bubulcus/ más személyt nem említ meg.  

!tz aratégép miködése ködben a béresnek feltehetően a  
következőkre kellett Figyelnie: Először is arra,hogy a befo-
gott ökör a. eghet6rozott irényba,lassan 4s egyenletesen  
tolja' mag ®lőtt a kocsit,!nert a kiv&atosna nagyobb sebes-

ség esetén sok kalGsz maradt volna learatatlanul.Tovabbá,  
hogy a. gép fogai a megfelelőmagass4gra legyenek beéllitva,  

mégpedig ugy,hogy a kalászok lehetőleg egy kissé a tövök a-

latt'kerUiljenek a fogak közémert a kelleténél alacsonyabb  
b~ llits a í abonaszór levélzetét Is a fogok közé fogva tö-
mitődést eredményezhetett,ami a tépési folytat eredményes-
ségét kétségessé tehette.Egyenletes,sik terepen ez nem oko-  
zott kYlönösebb gondot,mert a  két rövid rud közé igával és  
l.ccal befogott jószág ezt a bellitást tarkésen lehetővé  
tehette, és pert a 'gép mUködése folyamán az állat amellett ha-
ladé béres fél kézzel a rudat kezelhette.Ha a szabllyoze ru-
dat lejjebb ereeztette,akkor a fogok fele.elkedtek,ha viszont  
felemelte, akkor lejjebb ker iltek..VégUl Ugyeln.ie kellett arra  
ie,hogy i.d6nkéat a fogakon felhalmozódó kal6szoknt a kocsi  
belseje felé tovAbbitsa.,sőt olykor meg kellett tisztogatnia  
a fogakat a bennük hegakadó gabonaszáraktál,amit  valószini~- 
leg külön erre a célra készölt - rel.iefébrm zolésokról ismert - 

munkaeszközzel végzett.  

	.1141111.1111111111•11101•■•  

84. A Palladius 	leirt góptipuet ábrzolja 	dope re-  
konstruirci6s ra  j  zao.C. Ginger: history of Technology, Oxford s  
1956,11.köt. 97.64.1.r.br. 	. 
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Az id. Ainius 48 Palladino A.tal nyujtott irobeli 
forrdsanyaeon kivUl ugyanio a gal1-r6ma1. arat534pre vonntko-
z6 isaeryteinket jelents inértókben bOvitették a legutóbbi 
mauf61 évez6zad alatt felfedezett do -abordives (brzoldsok. 

Ecr,7_x az elei4Reims v 4r9o4ban 	ia az eredeti helyén 6114 
iai's-kapu peneljérol azt is megtudhatjuk,hozy aratőgép egy 
foctisztitAssal fogialkozó személyt igényeltoki ezt a mtive- 
letet eGy 	nyélre szerelt eszkÖzzel v(17ezte.)24 dekorativ 
céllal készilit reliefnél jóval értékesebbek tUredékes voltuk 
ellenőre is az arloni /23544a trieri /1890/ 63e buzenoli 

/19581 csonka domborwilvek.Valamennyi domborat a vallus tipue-
noz tartozó aratógépet 4brAzolja,de an utóbbi hron töredók 
a ~or® véletlenje folytdn h4rom ktiltinNinő képrészlettel szol- 

n6,  451,41 !WV' n Ira, 1I 	ceei gmetrIerA+ ,-.1AVV") ,I,e)... -1 4 	 t  1,•eitt  

szu rud 'ant egy tunikgba Ziltözött férfi halnd c befogott a-
lat ut(al t és a. rudat fogva a gépet irL7myitja.L trieri lelet 
ezzel aneraben csak a vallus középső réazét nyujtja egy 8 kUl-
lőjf.1 kerékkel és egy aatagoo alaku tartalyal.L•nes a fo-

gak elhelyezésére vonatkozóan csak lavet'zeztetősekre tdmasz-

kedhatunk. 
VégUl a klizeImultban felfedemett buzenoli domboraU a 

hillnyzó elUlső részletet  i  meghorta minden eddigi reliefnél 
bővebb és jelentősebb képanyagdval.Ez a töredék a reimai pa-
nelhez hasonlóan 6114 bolyzetben mutatja be e vallust *és csak 
ezen 1,1thatók a fogak a hozz-I.juk tartozó kerettel egylitt. 
gép előtt itt is egy mezdgazdeslri murk a teltrafelé lejtő *  
pdrhuzames hézegn fogak tisztognt:edval focaikozik,a kezé-
ben tartott rud pengéje azonban lhomayos.A. -T.c5psik jobb °Ida,- 

• ldn litható a tengely a két lo kU1lőji kerókkel,a keret egy 
kissé előrébb van Tiszerelve a tengely f5lötti gerendAra.A 
gép al.lgOtt egy Uszvér,illetve egy szanűr foglal 'kelyet laza 
kOttrifékkel,de csak a feje Inthaté o=ert a dobormil középUtt 
tarUtt.A vésnak az elUlső perspektiva kilvetelményeit figye-
lembe véve nem !.1)2..:Lzf31ta a keret alatti tart6lyt ede ennek 
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nagyságIra és forudájára a kép ardnyaib©3 kávetkeztethetta.nk.F~'  
1;.k. Rouss a  fogakkal el.l(ttott keret hosszt 1,2o--1,3o m,-re,  

a kerekek ;'tmérő jét 7o-75 cm-re  
A euzenoli lelet felfedezésével a kute.tanak az  

soe és tárgyi forrjsok ösazehe.sonla.tása révén lehet6ségük  
nyilt az aratógép tipusainak aeghatúrozáeára 	vela- 
mennyi donbormü a Pallad3.us dlta1 leirt gépnél kisebb W retu 
val.lust á br:_lzol ja,  a gall-rámai aratógép elan főtipusát a P3i-  
na.u.stól megnevezett v.11us szolgáltatja.B tipus jellegzetes-
ségét az  képAzi,.r:ogy ki.:;ebb méretii kerete volt  alul elhelyez-
kedő ta..rtdllyal; egy ember kezelte,aki a befogott állat mögött  
haladt,amely vagy öszvér vagy szamár lehetett.A .n ~$ik fáta.pus 29  

a carpentuo, rtinel.yet - aint az előzőkben láttuk - Palladius  
ir 1e. s.~; gg:s;gnek jellegzetességét egy olyan kétkereki.i taliga  
képezi,amelyne.k  hatalmas tartaya a kerekek fölött helyezke-
dett el; ezt i s  egy  eaber irAnyitotta-,ak2 azonban a befogott  
ökör  mellett haladt..; cerpe.ntun-tipusu gép jellegzetességéhez  
feltételezhetően még az is hozzájárult,hogy az ealitett 36-  
szágot két rövid rud közé f'ogták,43 a buzemoli arat€í;?épnPl  
kisebb volt a kereke.  

85. A reinai panel a h:rmae ivói kapu középső ivén helyezkedik  
el egy zaezőgazdasági  aunkafolyamatot  évszakos idényeikben  
:orázolő csoportkép /Tableau of the Season/ egyetlen i- sz-
leteként.A vallus az augusztus hónap paneljén lithatő.  

86. A tartály feltehetően kocsiderék,illetve . ;rite szerint  
koporsó alaku /coffin-shaped box/ le?ietett.ld.' sögdi  
György: R&na kenyere,Ráma sranya,Budapest 1969,33; K.D. 
'hite: Agricultural implements of the roman world,Cam-
bridge 1967,164.  
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Az aratás gépesiteséneic előnyeiről és hátrányairól  

ugyancsak mezőgazdasági szerzőnk tudosit,hangeulyozva a kó-  

zierőve2 végzett 	szembon  a gyoreasáet /néhYny óra  

alatt 1 iugerumot learat/,az ebből a.ds;dá munkaerő -megtaks•~:ri-

tist és az aratk :::a könnyebb voltát..A. ~~ tr4.nyai közUl a sik  

terepigényét és a szalma feldolgozásának mellőzését emliti  

meg,<le nyilvánvalónak tUnik,hogy a kézzel végzett,gon3osabb  

munkához v►3.azonyitva a kalászok fennakadása folytán a gépnek  

nagyobb volt a ezemveszteeége.
9% 

 

87. ind. E.P. .'ours: Le "!valluo" ou wois sonneuse dos Trévires,  
:tie pays g Humais,'r1X /1958/,13o ff. 6. és 7. Libra.  

38. A buzenoli éo trieri lelet iisszehasonlitáaa ujabb diffe- 
renci 1st tesz lehetóvá.:sivel a trieri gépnek nagyobb  
és jellegzetesen hh:romszög alaku .a  tart ilya,nyi1v.nvaló,  
hogy két féle vallust haezm ltak.ld. K.D. :'h .te: The Gal- 
lo-Roman harvesting nach_ine,.intiquity XL. 1966,49-5o.  
Kevésbé szerencsés viszont J. Ilertens kíe rlete,aki a  
buzenoli és arloni reliefek kiegészitése révén keres bi-  
zonyitékot arra,hogy a vallue két személyt igényelt.  Ld.  
J. ertens: La ioissonneuse de Duzenoi,$uisse Primitive  
/•Ur-Schweitz/ Vii. 1958,53.; K.D. site: Agricultural  

implements of the roman world,Cambridge 1967,164.  

89. .A carpentum mint trágyahordó kocsi  is előfordul Palladium-
nál /1.1,2/.  

90. Az aratógép középkori használatáról eemmit sem tudunk.  
A modern gép Őse: Patrick Bell 1850-ben győrtott Prot©--
tipusa a vallushoz hasonlitott.A moderncége  főleg csak  
annyiban nyil .vűnult meg,hogy egy púr lovat fogtak be há-á  
tulról,és a kalászokat egy forgó vitorla terelte a kései  
közé.  
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Az aratózéphez hasonlóan ugtyan.cse,k a kox ~bbi isaarQ-  
tok. ki.egészitéeét szolgLrlja Pall4ctiusn1"z  4p/1et  fa.edifi-  
oium/ mlapjaira vonatkozó adatközlése is..litruviva u;,ycaaie.  
:az ala4J8k e 2 l

yezé$ével kapcsolatban  csak ~~.ltal n:os  szabi- 
1 

 
l.yoket eBli  ,re,llaclius viszont konkrétan .kifc j ti: "`;eirnny ~i le-  
rlkni az a.lapoket,ha az altalaj s.zik.l bs51 vagy tuf6lból al,  
tnelybe csuptára. az ;a3.aprAz Zor=dj t kell egy-kilt 1.% mél.yen  

kiv4nunk.:`tla kenémy és tömör agyagot t.a:laIunk, annak ca :aagas-  
a6Ioak az dtrid-,illetve hatodrészét kell a.lapAlységkéat ven-•  
zzí'nk,aAellyel majd  az épfi3et a talajezint fölé ei~:elkedik.`_ia  
a talaj  láí°+ ~~~L}.~,~ ~.úaárs.f:,m d ~.yeb~3re kell s5sniwi.k:,a:á. ~~ törmelék ~3éi-  ~s vcaa  
kii3i, ti.sL ta agyagra nem  lelfink; ha  ez tei jeaen hiKnyzana,©-  
lég lesz az 401etmagaseAg egynegyedére kial=`iyiten:inkn. L  
mez:íllapWaai,nonR gyakorlatilag még tav ~ bbi e2len6rzéere  
szoru2nak, MQ., r6zészeti.• nzampan.tiról wrne eln4k. .f'iryelaet,  

mert At?lu'f a  tdbbnyire csak csonk ,  ,In feltirt .b'a1maradv,.~ay©k  
alaa~;~.~lysé ;éből az eredeti €:p4let :.•lageee6g,:ir3 leitQt l;jvtAir:ez-  

tetni. 98  

nl .  M. Tell. 1.8, 2.  
92. Ld. Da arehi.tectura, Ill.4 ,  l-2  ; 11.9,14-11.  
:33. :'alladi.u.s adatait. oA-Aczitik ki a hi  nyoetn rzj..nk Taaradt  

VIII. oz-ből való un. ..iapgs,e 'e.vi.eulete boltosntos épti..  

letrc3 vcxaatkQzé e1 ,_:i.ra;ai. Ld. G.711. 	Vor-  
scLriften f Ur ?undamente und inre Anwenci.rt.rg duf rilai.sche  
Banton in der :;chweita, :k rovixazialia, ~ewtsGhrift 	R .  
1nur-r3e1ar°t, xwasel 1968,466--56.  
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De tZOwy _nezgE=zdas _gi  szerzünk az int;llitettekerst  
zi.vUl egyé'b vonatkoz6:.sban is tudja grtőke~:s adatkiizlgBeive3,  
a tudowellyos kutat&st t!.7 mogatni,arra hadd emliteUnk még egy  

  ripld~t. ~iktor yiehu a ~ez~gazdas~gal f ~ ?ialkdzá ~ivébe snnak  
bi.zcnl3.t,IstAra,b.ogy a citrom JUtr-us s<e‘;.ica Uedra/  
mor a 1V. sz,izadban szavadon nütt,1)gl2adiusra hivatkozik,aki  

a >>Ica.  i "azett negyeeitskonyvőben /ITv.l4,16/ megemli.ti,ho 7y  
~► zc~ídiniábara,a U€:poly 	birtnknin s vadon termő faj-  
taa.ak n8meeitéeóvel foglalkozott, &4 hogy a ki.eórleiei ered-  
i1gZ37e3IIek bi.zonyü3.tQkgAz előbbihez hasonló eredmunyról számol  
be e3y juliuei Laun.zik folyam6n erslitett citromfadul!v~aney eli.i.l-  
tetésóvei kapcoalatLan is /V'T11.3,2/.  

~:;~litettsk,Y~o~y mezőga2dne6si szerzőrk helyes e;rtőkelQ-  
sét n waon .eszneheziti az a kiirUlrnrny,t®ly igen keveset e rul  
el ,Lagdről és a birtokain doleozó ex,bert ~•rss:airál, ~.~e 3sor6nak  
politike,i. és "tt'rea.delmi v+13,IgAnsk vetUletei is csak raenezen  
tapinthatók ki.~ert mi.g Ca.ton1 részletes 	olvashatunk  
a birrc+kin dolgozó rabszolgdk helyzet!'r€zl,azca.k létsz:Vr61,  
e~t az 41elmezésUkr5l,rub,alval való ellrktottoieukról ieeddig  
az Gptac agricultu.ra,e kCir .yvei.ben Fa32adzus esupdn egyetlen  

94. Ku.li turpflanzen und jeustiere, Berlin 1911,A,:*,rani c. fe je-  
z;t  

95. nyugati rezén lóv5 .'L;eapoli3 vro3rál van  szó,  
aaely a awt:l Gristan6i-iibUl közelben fek,tidt.hehn va.iószi-  
Il".ilc3g tá3veöen a VQlilv közel"ben fekvő vIrC+sra r';oedol.t,   

korbah 1.awen is,ialla.liue fo:t-rlitója 	175/.  
96, Va . 	RUck: leuere Li.tRr-atur 'ib,;r ralldiva,B1tter fUr  

due Bayerioehe Gymeasialwegen 19o5, 2o4.  
97. De agricult, 56-59.  
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mondatra méltatjs:, c:ket,maelyeen egy régi -- Coiumell<:n€1 is  

fellelúet~98, a ra3szolg,:it rabezolgűva3 féken tarté, a gazda  
érdekeit szolggló recept javaslata hangsulyozódik ki: agri  

pr@.fDsUleT,1 non ex dis.lecti8 tenere seruulis ponaf3, q,u3.a fiducia  
praeteriti aaoria ad inpunitatem culpae praesentis s3pectat.  

/1.6,18/ 99Nem kedvezőbb azonban a helyzet a colonusok vonat- 
400 

 

k.oz ás~c~bati evli,a:,aelyekr~t  egy minden  'sazrberbext  ellenséget 11t6, tb  
az elCbbihe$ hasonló megitélés jut kifejezésre: domino uel  
colon() confinia posss<icienti, qui fund= uel atyrum suum locat,  
i~csaT17.f3  suis  £?c  litibus studet 1T,_ 	~Q~  _..d r ,.  , 	~ 

t  ~ , . a ~ .....-' 1 ~  ,~  - a.: = ~3 r~?  [3  ~iT~.  . , .. . :~ .uc~,~i..tr,~pi ~,,a  

jól érződik az a több mint hs.:rom évozdzados f : j 1.jdós ered-  
m ényeként kialakult rúm.ai cel©nr: tu.s bérletrendszerón és a  
még febnál;l6 rabszolga=nkén alapuló mezőgazdeti .ici vils-° ,,  
amellyel a .liaga k.orwban a p€s.l.ladiusi negybirtok k:ászkvdött.  

~.lert 	G`olw.ella a es6szArsrIg else" évszázad.aP-0n ra'eszol-  

ga,úunkti ve;]. szemben a földek bérbes.dc::sclt,a colon.atks intézmé-
nye  fejlesztésének  id~ szerii;ségét s:irgeti~~ ~.dis. 2'a11a.di::zs e  
co1 onaoi viszonylatok  vaa6g6 aek iuejGn a tovabi fejlődés  
utját - amelyet a rtabszolgdk folozabaditL'oe és a feasdais  
je3leg~ agréxvs.szonyQk feltételeinek megtereratéee jellemez  -- 
még.  nem látja meg.  

98. Col. De re rust. .1.3,1. 
99. "A 2e .ő,s2eZdaogi rInnkék fe3tir+;3;e3,őjét ne a legkedvesebb  

vaaszd ¢mert a régi szeretetből fake-
d-5 ?oizalo:?a a jelenlegi vétség elnézését elv,Irja".  

loo. raZlati.ius harmadik bejnek a szomszédot tartja a sok  ~cö- 
z 11l: tria mala se:lue noceat, steril.itas,.-s3or'ou8,uici.xrus  
/~.~ ,7/• 	. 

loi. "Aki a  telkét vagy  a szé.ntóföld jét bérbe  adja a szoms►zé-  
dos  földeket birtokló gazdának vagy colonussnak,az a saját  
kér:it és pereskedését idézf. elő*.  

1o2. Col. De re rust. 1.7.  



Ugyancsak a rabszolgamunkán és bérletrendszereken ala-

puló mezőgazdasági válság tünetei érződnek ki a "hitelező-

jétől szenvedő" földbirtokos eladósodására vonatkozó megjegy-

zéséből is:  qui altrum colit,gravem tributis creditorem pati-

tur,cui sine spe  absolutionis  obstrictus est /1 . 6,8/
4
vvala-

mint a birtokán dolgozó rabsszolgák,bórlók és felfogadott  
szabadok visszaéléseit korlátozni kivánó utasitásaiból,akik  

lopták a  baromfit  és a szérű gabonaállomónyát,dézssinálták a  
móhkassokat,szántás közben "lebzccltek",és a szőlőnek szánt  
földter.ilet ri,golo. sakor durva földet kevertek a megforga- 
tott talajba  / 28 1 	36 3 T 37 V 7 11 3  .,  

v 	~ w ,..; ~ ..~ ...,a. ~ .:. ~ r, ; r.r,Í y.1..t.3,G;11.10,3/•  
E visszaélésekkel szemben Palladius egyrészt a gazda jelen-

létét tartja a legjobb orvoslásnak,aki "a mezőgazdasági mun-
kák mozgatója" /1.6,1/,nássrésszt .  a munkát végzőket szemmel  
tartó f©lügyelők,intézők és ellenőrök /agri praesui,procu-

rator,custos/ éberségét,akiknek tisztük a mezőgazdasági mun-

kák ir nyitása és a betakaritott termés védelmének biztosi-
tása.  

1'alladiuE , mezőgazdasági szakiró elődeinek hagyományait  
követve  b  elsősorban e kert azdasságot, azon belül a  bor-  éss  
olajtermelést tartja a rámai mezőgazdaság legfontosabb ágá-

nak,ezért az Opus agriculturae fejezeteiben legrészleteseb-
ben  ezek ismertetésével foglalkozik.Fint a belterjes gazdál-

kodás hive hangeulyozza a mostoha természeti viszonyokkal  
szemben az egyéni szorgalom fontoessagat, valamennyi nemes  

ág é
~G
radlcs"  termésshozarnának minőségi igényű követelné-

nyeit , ebből következően helyesen állapitja meg: fecundior  
est cults exiguitas quam magnitudo neglecta /I.6, 9/''"  

1o3. "Aki földet müvel,az az adósságai miatt ezigoru hitele-
znjétúl ezenved,akihez a azabadulds reménye nélkül hoz-
zá van kötve."  
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,ivel ne7. o a],iti Lleg,Aoey a birtokoin foly6 mezógaz-  
dasi ;i EiruterDael.6Bnek Q11;y ea volt a kervokedclai Trl.eSe,Ete-  
l.yek voltak azok nz 6.ruciisko::os,elyeket a kéac c7,czrkorban  
a leFse3.,'5nyösebben tutigl;t e;rt5k esstoa3.,nc~: tuda^tjuk,nibői  
ezdrnazQtt a let-='gy"obb  jiivodolEz©..D  o ha a ozurdiniai oirto-  
k:'ra gondolunk, amely könnyen lehetett m3nt^t;azdcs~gu az 1.  
kdRyvbea loirt,rá;;i villa ruatica-hoz hasonló Enjarsei bir-  
tóknak .,akkor elsősorban a bor,olaj,gabana. éo .gyii«~'silcs export-  
ja jöhet szL'in.ttCiaba,:~Qrt 	szigete mtir az i.sz. II.  
szzadban is a 7ez(5gazciQS6gi termőnyeir51 és 6svclnykxnesei-  
ra volt  hi.aces.ltt a k:izoli tQn:7sor:i kereskodelem és a  az `rnz-  
földi 	vroa piaca r5vén tornyfelesleőt j51 érté--  
ke3i.tils:tte.Aogy ~.talladiu;, ,22ga io tat'.  ü:.oll ~ -;~ src. brrc;ud.ezett,  
autarkiva1 read.Qlkez  i mQZ6;r,:zdost:71 birtokot trq-rotta a leg -  
aer.,fQlelőb%nek,kitilni.k a következv",ipar000k .1eSion.oúito 'ra  
8onetkoW5 aE7jegyzéu5b5l io: fc:rrer:ii,doliorum ouna,Tumque  
f,:>ctoree necessario baJoadi ount,ne a labore oo1exlni rnaoti-
coe causa dcscierr~r~dao urbin auertat /1. 6, 2/40~ i  	 x, docy a áir-  
tokai.n dolgoző szemólyek jogi holyzdtvről, l4tsz ~ liukr6l, bére-  
zésUsr53 se_a4i.t sem 	csak feltételezésekre  hP.T.yatkoz--  
hatunk,bagy L,zi.lyEU ~ix3őa6cben ciol.caz Lak az Opus  sgriculturae-  
ben cml.ito$t ,:,eztá í?azdasgí alsaIu.:lzottj

,/
ei,nevezetozen: fossor  

%iap~laS1 i  pi:ti$~~ìor ~fs7o ~rsú ~ólsl`.~Yli~  C~i, vü3~'wa~:i f b%)r4..:..~eoe1  3/,  CáPerv,r.7..Y..$.s4.  
%famunk .lc/, can.pu3eor /ökörhr j  té/, o:3plorator /fe1tigle lti~/, :.'cs-  
sor /a...~to'.aunkL:s/,pastor /koae?al/, T;u.bulcug /b6ros/ vplalint  
a .-nx %orr bban oríli.tett  coloni, ~Qrv~:3i,QYr~istri: ~®~ 

lo4 . :all. 1.6,7.  
1o5. 	1.6.2.  
1o6. "Jövedelmezőbb a 46 1  mUvelt kisbirtok,mint az elhanyagolt  

nagygazdaság."  
1o7. aKovzicsok,famunk6aok,hordók és ma's  edények készitői szük-

ségből kell,hogy iegyenek,ne vonja el a parasztokat a 
megszokott munkéjukt©l a város utdni vgyuk.•  



4o OW 

",11.3-iek aka olsorban &b%eresend"„hogy 1-alladlus 

praktiims Aez_gtezuaaLlgi szakkiAlpeot iry 	1uaz 

6rv6/45fU 	nor-:tA ismertetait tartja fortosnak, 
:e0.adat tuckatJ:ban as it alai 60& provifici.-tkan folyta. 

tott -yetorlatra ozak -1 -a114.1kesen tezekrok al .T..entielve 
A09: 

tart6z'souik s saiat birtukainak lqinreklz_moz5",szub- 
jektiv mLazpontokf.o= 	te:mtattf51 0 a -urikser3 
bav6telgtől 0a mezőeazdasigi Ler*.lnyek rangeorol;s4t61,de min-
den olyan iameratknzldstC1 is,ami a k6s5ca.uem:xkorban JInir kds-
tudo:2.18uilak szlmitott.2z4rt AelL;zi pl. az egyes sz'16- és 
gylmUlotaaStdk felsorol`s4:2 ,ingzul,7c4zus avt az olvot,4ogy 
,aogrelelandos kezel6s rt5v4n a leztWO frLjtp. a zta elyőii 

kiv:nt credmilnyt 	 tc:27ez5k fon- 
tov't kie zavo peaig n 	viozaLyok szerep6re hiv- 

jn 	nije1t. It8bbet vzlegotett 	sw1t6.oajlatu 
iloalv tervtis/ Eljnott 	 ;7ialtor1at 

itet'z.elleit a le.Zyiletb 4s forr6,b 6iat 
re 	 _Inrolt 	 .reluaLeik %ez..ohs 

	

terAéliek zyakori alLI:ordul 	A.apj: :Lem -1.1nden 
k6ts6get kizL'r5an k3vetkezteti4.etUnk azok 6vts"sren23nek leg-
tilapit:sra, -Ilkis a ritazAbcan emlitettekkel 	 ere- 

U tftik nflzsileg Xontoutlizsz fd,Ais a:srlvaltuTae-ben 
-A41 Ie;tObbsz:Jr elfordulS rJ75ny 3 22ÍA; - a7.1. 

	

h'wol , nyainak is.;1.7ratibel: neu 	e:::; -‚ r.i f63ZO. 
red1:73 RZ alm!?,,tg-rkanyis,'!AxsnlAa • olt7ro.Ais ,z.zs%\x,2nye,Fie,f".;z, 
sr,IAItr.lta orrta,,,- adula l cao%tixfa l o2E72'all .;cr - ei: 
szilv,..Aq a ,fT ,iti. onanT,flek kljell a .Alza 	jz %rroa 0 a&dig a 
kerti mUv6nyek 11!;zZa•a tnb s c.aillaznrt,Yokliz3pia,krirxider0 

loB. ministrit olyan asolgik v akik a hiz bel lak0sztay4- 

ban taljesitettek szoligiaatot /Pall. 1.9.4/. 
109. Ld. Pall. III.11.fej. 
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répa, r4rzt'41, gni -I.ta, so:irf►a, tonerri eoillagvir-': r f's a vurüs:tagy-  
őZa jut vL'Ief?tősuerephe7s.wize _ .GII kivUl ~vc:kzan esik gzv a n(Aró3,  
4 ~ely sz ;lokp.ró gyRrain.t is szol  gélt. z talatok közö.l pedig  el-  
síáserban as :ikfir éo a.méh,majd ezeket követően a lé,sznat :r és  
a juie,a baromfiak WW1  s  lud 6, it t,t2l: M ' s4e^n aloE;tnb fi-  
gvQle 3bEn; a legM)b k4rtsv6?L sor( ban vioront a honpg-lt,;aernyót,  
s `okit 'leg a vakondokot +nrt ja sz ímdn. 41,Z  

cinnak ellen :re, 11cr7,y Pallp,c?,ius több 	munkafo-  
lvacÉntot a vo.iús4gnak :rsqfe2elc3en islaertet,és a _~ep:llkpit6,-  

~~

,it s
ge
o

~

:

~~~~

e

q~

z

i

or  ]mAá
~.g+~ 

r~.~a~

ji.p

~~  1é*

~~wty~€~~~;r~q►ybg(e~jn~~, 

 véve ~j.~;3~'o~

~s,~!

~-.

♦

d~.~,~~~+~r.t.r(i,-: ~~~qk tt~~•tah
~~

e't.t-  

~iE~k. ~s(~r.1Xl~k Zi1Q ~̂iE7~Zda~~á~ vonatkoztatott 4L.iYVG7 f. ~rL~iG-~~lL~l~rt1Zl~Jdr  
j.ít is ip.en (7Pkran kritikátlanul a 42ag~+,évd tos2i..LIbb'a követ-  
kez3en az 6pus s.criculturee olvssfaakor az epies <iun.kafol.ys.- 
:,,tok israortetéee Lapcs,ln lépten-nyo:a©n tévedésekre és babonás  
hi::delatekre b ::i.vatkowö lr:iv'essra bukkc.xe:.^tunk , ~ oly -ek lAleg  
mE:z43trnz(rs6t}1 sz:3?63.3' 

  	
`5`?E3i%~kxk  L~i~~~: `:l b1, (io e  lc;Ü:>C2r~Jr`~+~  :na- 
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tod.iosrr,tll vui'ir,:.aznek.7 t*_.~veCoeiCrt év t. :bo .ns stic ó16lEtméd-  
jgért azonban n61 _1 szabad tu.isottan ~:esr ..áuurtk,. .:.os taz il a  en  
.5 e31egU 	cz akor vala.sennyi tudo~.°.,::z:ye3 lbaa 2,1to3 :nos  
jeieaoég volt.  

Az i.sz. T. szzadot neAccs.k r {bsuolzatarté úkor  utol- 
só évezázada:Iént kell larsunk,h mem a sözCga?sor k.ezdQtoként is,  

mert a rhgitjU az ujbu való lassu Lt=ncnQti fejlődése kettas  
arculatot kFi1coJ21::ött ezaára.S k@ttőss5c4:3.::k kialakul:ta.lban  

230. uitiul gcnora musevvre uoa adtin3t  

111. :.ato is; a sz:16aUvelést tartotta az itP.l3ai aez: ,az•-  
3uo4; legjövedel..:c;zőbb ciaanak / De agricult.  

112. Az Gpue agriculturae k5nyvei Jen 24o latin  növénynév és 95  
állatnév fordul elő.A fajok száma főleg az -íllatneve& vo-  
natico::Lsgban jóval kevesebb.  

113. Ld. 	Sirch: i.m. 32.  



a réf74 rabozolgatart5 orők vula-Amt w uj Zeudali3'01.4s 
63 t -rafAdAli taaieaci:k 3oxzoc.:Juin litttYtt az eddi-

rleitaól zkiyo'315 szerapaez,aA oat a oz zc.dot alleut -l_oad(so-
Lablx" t'ttQ . 	t1oi,n 1-7_,133!'tols",(7, 

orbm  is ze ,-;;rizte je1atZső(sGt,'_51 
ers kanyat1,t7,snak irctu1t. adVosljoLmt uvw?nio irobb 
re:sztI1 ma '27varezt6k 	calonusi ..-.ir,c(5boa a pro- 
vinciben to/epitett4% le,ennek illkietizeat&:on ITJ)olpAk 
drbbak lettek.:ltnl.:nos volt a ratr;zolsiik peouliu -lokra 
t5rt6nG 3otelepit6c4nok rcnr i,ii at e:-odm6nvoLte, 
Aogy n .:_ezőgc_zdcotIgbr alkninnzott 	 :Kayzete LEn 
ootbrn ItIliinb5zlitt a colonucoatóla, cesz'ri horLllu;Lzt t5r- 
v6ny. -_or:.ioa 	2-.1ouolrctrt6k alkz:zyívl uzc:.bLn ,,cype irkbb 
v&telcubca r6ozesitette ckett Liv6Ez6Erikot,fUla n(lLali el- 

ukt 1,, tiltotta,ős 1,1&dleg oLlbornb 	 Livnt 
lAztoaittAni, a sn/-:ulTra.P mz6,1rzez do1c,oz6 multeer::11. 
'11:or;m)artooulLoa 6s it rauf=1At sz.l anak L..0tkoa=w-J 
szfik4coserttvt5 tetto a Irovow,)b UYLk t ieny16,7 , ir ,5o6gi ter-
ucl4st eltoncitó rxicazerck bcvezot6o6t Lls a 2s.Gr' utindl 
bors6eleoebb 1.),:nuo5d elk 

i'a11ndiusr61 alIsztott 	 tAzonb.w ac: 1n- 
no 5.zs-coa,iio, egyol&Aum eoak a aiolim 6s aUjtelen t.;]zem-
161otAdVra :aivm'nk Yol a ii.felAet,vala.,:iut 	 i rab- 
szolcatr:rtő hitolezőt,szozciot,b61716t,rcsol3t ollea- 
36g6nok v616 - macybirtotost lt"In:ak 	 n6h:ay 
jojco ulrrja arra /1:ivetkettottt3tink,1,0!:; 
tirriJ t-madak,i viuzonziain 	urr:: tudott 1enni,68 
a birtokain dol,soz6 rnkokr kiv4teles i_setekben 
bert is istratni. 

114. IA. V.A. Jeskin: Az őkori R3ma türt4nete,2udapeot 1951, 
437-457. 
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Az  Opus  aericulturae tanulmányozása sorén kinnyU meg-
győződnünk arról, hogy mezőgazdasági szervcink mindenö:t t a mi-
nőségi termelésre törekvő,,761 megaüvelt mezőgazdasági birto-
kot állitja páidaképiii,és hangsuiyozza,hogy a természeti vi-
szonyok hosszas mérlegelése helyett inkább a földeken dolgo-
zók szorgalméval kell törődni /1 .6,1/,1mert minőségi munkát 
csak hozzáértő,szorgos kéz végezhet:Ilyen hozzáértő,szorgos 
kezet kíván Palladius pl. a vetőnagválogatáshoz is:  Bene a-
ligi serenda non possunt,nisi hoc officium prius eligens ad- 
sumert /I:6,3/, 1 ' de nem közömbös a számára az sert,hogy milyen 
a mezőgazdasági munkás egyéni teljesitő képessége és sznktu- 
dása,mint ez az aratási /VII:2,1/ és az erdőkitermelési mun-
kanormákból kittisik: caedendi autem hic modus estsut optimus 
operarius in alts silua modii spatium,mediocris uero tertia 
minus  possit abscindere /1/1.4,14  /1 A birtokain dolgozók igye-
kezete és szakértelmének fontossága űrellett azonban a munka-
erő-megtakaritásra is felhivja a figyelmet,m nt pl: a szüre-
ti munkák szakaszos végzése kapcsán: huic commodo adicitur, 
quod pro generum diuersitate per gradus accedente uindemia 
minor operarum numer q,eam poterit expedire et generatim 

A .  condere..:/111'9, l3/.tés hogy a rabszolgák alkalmazásának 
lehetősége is csökkent,arra mutat  az a körUlmény,hogy az a-
ratógépnek mór jóval nagyobb figyelmet szentel,mint Plinius: 
Az aratás nehézmunkájának gépesitése ugyanis az V: 9z: ide-
jén már sokkal aktuálisabb kérdés,mint az i:sz: I: században, 
apikor még a déloszi rabazolgapiae ontotta az olcsó munkae-
rőt,bár szerepet játszhatott ebben az a szempont is,bogy a 
palladiusi birtokok nagyobb része valószintileg a provinciák- 
ban lehetett,ahol a gabonatermesztésnek nagyobb volt a jelen-
tősége,-int Itáliában,anely sokáig behozatalra szorult: 

115. ...in:dustriae: cuius haec erit curs uel ma.xima,ut has, 
quas subieci,ex omni opere rustico in primis debeas te- 
nere sententias. 
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Az elLiondottakon kívül .mezőgazdasági szerzőnk helyes 
gondolkozására vall még az is,hogy elitéli azokat a "mag-
nitudo neglect&'-val rendelkező,harácsoló természetit föld- 
birtokosokat,akik "csak a hírnévre és a földterület nagy-
ságára törekedtek" /I.7,2/,és hitvány vesszővel illtetik be 
a vásárolt földjeiket ahelyett,hogy inkább kisebb területen 
minőségi fajták terpesztésével foglalkoznának.De bizonyos 
mérvü emberséges szemléletmód nyilvánul meg abban is,hogy 
sehol sem szól a birtokain dolgozók fenyitéséről és az el-  
lentik alkalmazandó eljárásokról.: őt,egy helyütt /IV.12,4/'49  
felemeli a szavát az állatkin_ással szemben, .a kutásék éle- 
tének veszélyeztetettsége miatt érzett aggodalma pedig a 
fenti feltételezésünknek az előbbieknél is meggyőzőbb bizo-
nyitéka. 	 . 

116. "A vetnivalót jól kiválogatni cask ugy lehet,ha ezt a 
munkát előbb a magválogató elvégzi." 

117. "De a kivágás normája az,hogy egy kiváló famunkás ma-
gas erdőben egy modius területet,egy közepes képessé-
gU pedig egyharmadával kevesebbet képes kitermelni." 

118. "Ehhez az előnyhöz járul az is,hogy - mivel a szőlő-
fajták különfélesége miatt a szüret fokozatosan halad 
előre kevesebb munkaerővel végezhetjük el,valamint 
a fajtái szerint hordhatjuk be...". 

119. si post domituram decumbit /bos/ in sulco,non adfici-
atur igne nec uerbere... 

12o. Ld. Pall. II.9,1-3. 
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"Egy szerencsés napon tőrtént,hogy - amikor tavaly 
juniusban a milánói Ambrus-könyvtárban tartózkodtam abból 
a célból,hogy néhány kódexet tanulmányozzak - a C 212 sz. 
kéziratba is belenéztem" - kezdi Svennung az ujonnan felfe-

dezett miiről a beszámolójét ,majd a továbbiakban igy foly-
tatja: "De nyíltan besállom,hegy án már attól a naptól fog-
va,hogy e kódexbe belenéztem,meg voltam győződve arról,hogy 

ezt a könyvetZ  az a Palladius irta,aki az Opus agriculturae 
szerzője." 

Bár a felfedezés kör1.lményei részletesebb ismertetést 
is megérdemelnónek,mint amennyire a következőkben sző  esik 
róluk,mógis e rövid Palladius-tanulmányban főleg a tárgyá-
ra szoritk©zunk.Az ujonnan felfedezett mü ugyanis Palladius 
évszáz4dokon át lappangó,csupán a fent jelzett,egyetlen kó-
dexben megőrzött állatgyógyászatról szóló könyve /De medici-
na pecorum/,amelynek létezése korábban vitatott volt.aogy 
Palladius irt egy ilyen témáju könyvet is,abban Svennungot 
a szövegegyezéseken kivUl még néhány adat támogatta,els©sor 
ben a IY%  könyv verses előszavában emlitett "bis leptem par-
vos opus agricolare libellee" Palladiustól származó hivat-
kozás,amellyel félreérthetetlenid jelzi,hogy eddig mér 14 

121. Ld. Palladii R.T.Ae. viri i.niustrie opus  agriculturae 
liber quartus decimus de veterinaris medicina,edi.dit 
J. Svennung Göteborg 1926, előszó 
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könyv megírásával elkészilt,a dietichonokban irt verses-
könyve tehát sorrendben a tizenötödik.Az emlitett verses 
dedikáción kivii]. azonban még mellette szólt az a római me-
zőgázda®ági művek irásakor megnyilvánuló gyakorlat is, .€smely-
nek alapján szokásos volt egy állatgyógyászati részt is a 
földmilveléot és az állattenyésztést tárgyaló anyaghoz kiegé- 
szitésként hozzálliznNégtil Svennung feltételezésének helyes-
ségét bizonyitotta még egy régi,Palladius munkanaptárát és 
az állatgyógyászati könyvét tartalmazó kézirat ie,emelyet 
Puldában őriztek.A kódex ugyan rég eiveszett,de egy XVI. 
századból való katalógus még emlitést tesz róla e szavakkal: 
Palladius de agricultura  at  medicina Decorum. A katalógus 
az állatgyógyászati könyv 	szintén kétségtelenné teszí. 2  v  

:lezógazdasági szerzőnk állatgyógyászati könyve össze-
sen 65 fejezetben ismerteti azokat a tudnivelókat,amelyeket 
a háziállatok egészségnek megvédése,illetve gyógyitása cél-
jából a vilicusnak fontos tudnia.Ez az iDeis verbis Columel-
la és Anatoliosz munkáiból ösezeállitott mü egy előszóval 
kezdődik,majd a.armadik fejezetben egy öt részre tagolt 
gyógyszerjegyzék övetkezik.E "házipatika" kelléktára sok 
olyan növénynek a termesztési célját is megmagyarázza,amely 
az Opus agriculturae könyveiben szerepel.A 4-21-ig terjedő 

122. A kódelv ismeretlen volt,mig R. Sabbadini fel nem hivta 
rá a figyelmet anélkUl azonban,hogy az állatgyógyászat-
ről szóló könyvről nyilatkozott volna /Studi italiani 
di filologia classica 11,Firenze 19o3,236. f.:Spogli 
Ambrosiani latíni/.Valószintileg egy Columella-szöveg- 
változatnak vélhette,mert Palladius szerzőiségét a ké-
sőbbiek során is vitatta. 

123. Egy állatgyógyászatról szóló rész beiktatása már koráb-
ban  is szokásos volt,mint ez go,Cuto,Saserna,Varro és 
a későbbi mezőgazdasági szakírók munkáiból kitűnik. 

124. Ld. J. Svennung: Untersuch.,l7. 
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fejezetek az ökrök /De boum medicina/,a 22-38-ig terjedőek 

a lovak,öszvérek,juhok,kecskék és sertések gyógyitásávai 
foglalkoznak.A sort a barmok betegségeinek ismertetése zár-
ja /39-65/.fogy a római mezőgazdaság legfontosabb háziálla-
ta az ökör volt,az ebből a veterinaria medicina-ból is jól 
kitünik,mert Palladius a legrészletesebben vele foglalkozik. 

Az állatgyógyászati könyvnek a fentieken kivid még 
az a jelentősége is megvan,hogy az Anatoliosz-forrás$aezná-
lat kérdését vitathatatlanná teszi,mert sokkal több szöveg-
egyezé mutatható ki beiőle,mint az I-XIII-ig terjedő köny- 
vekből.Eszovegegyezéseknek - mint korábban mondottuk - Pal-
ladius életének elhatárolásában volt fontos szerepük.A Colu-
mella-átvételeken pedig,ameiyek a De re rustica VI. és VII. 
könyveiben leirt állatgyógyászatból származnak, Palladius 
oly kevéssé változtatott,hogy szerzőiségének hitelét Sabba-
dinin kivill H.  Widstrand is erősen vitatta.°  

Az állatgybgy6szati könyv megirásával Palladius tulaj-
donképpen végéhez ért annak a feladatnak,amelyet eredetileg 
a mezőgazdaságról tervezett könyveivel vállalt.Miutén a kész 
munkát mezőgazdasági szerzőnk hü barátja,az emlitett vir 
doctissimus Pasiphilus  elolvasta,egy másolatot kért a maga 
számnára.A másoló azonban nagyon lassan dolgozhatott,és soká-
ig tarthatott,amig Palladius a másodpéldányt átnyujthatta 
a barátjának,mert nem igyekezett eiirgetni,hogy a miibe minél 
kevese b hiba essék: malo operam eius expectare potius quam 
time . Tudta azonban a ezerző,hogy Pasiphilus nagyra becsü-
li a müvet,ebből következően nőtt az önbizalma,és megpróbál- 

125. A gyógyszerjegyzék rovatai: 1. in herbis 2. in fructibua 
3. in pigmentis 4. in apecibus 5. in seminibus 

126. Ld. Svennung: De auct.Pall. 230-247; és Untersuch.,24-45. 
127. Ld. Eranos 1928 /szept.szám/; Eranos 1929, 329. 
128. Ld. Prőzai előszó 1.  
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kozott az eddigi Z-XI T-ig terjedő prózai könyvek mellé 
epiaatrum gyanu. nt még egy verseskönyvet is r4adóekónt hoz 
zétenni,hogy a bcrátjénak még nagyobb örömet okozzon. B 
szándékit a prózai dedikációja elején igy fogalmazza meg: 
Elabes aliud indultae fiduciae testimoniuu.pro usura tempo-
ris hoc opus de ante insitionie adieci. s "bizalm6nak ujabb 
bizon ritékat' a fők oltésdról /De in .sitione/ szólő,distichon-
ban nogirt, . 170 sor terjedelmi k inyve, . am :elynek az elején ta 
1r51ható az előbbinél is többet idézett,a szakirodalomban 
oly sok megfe .jtóei lehetőséget nyujtó, .ver©ee iasiphilus-de-- 

Pasiphíle,orn tus fidei,cui lure fntenur, 
ni quid in arceno pectoris umbra tegit, 

bis septem paruos,opus egricolare, ibelloe, 
duos manus haee scripsit parte silente pedum, 

nee atrictoe nu ,eris nee Apollinis amne fluentes 
sed.plura tsntun rueticitate nudes 

cotmendae,dignaris,amas et uilia dicta . 
adfectu aocii sollicitante coils. 

129. Zorébban, az alstgyóg,góazati könyv megjelenése előtt a 
De 3.nsitione-t a 14. k4inyvként tartottdk szállon.,ó3 a 
"kétszer het könyv° problémáját kUltiin.bözőkóppen mo gya,- 
ráztcik.Schwarz ős Schneider az un. Ad .Pasiphilum leve- 
let az egész mil elé akarték. hel .yezni, Oesner viszont 
ugy vólte,%aey volt egy mdzik d .edikticici is az I.könyv 
elQ jáu, amely azonban elve,szet.t.8i.rch ugy gondolta, hogy 
Palladius  csupán  a versarták kedvéért választotta a 
14-es szémot,mert a 13-as részeire bontva a versmérték-
ben el.helyezhetetlenad. cT.iOlkiehns Das 14. Buch des 
ralladius,sahresbericht Uber Portschritta des klassi- 
,schen .dltertumsw3eeenechaft,OIIII.1912,1o7 -o8; 3..Sven- 
nungs Untersuchungen,4. 
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A Je ineitione liber tartalmi  szempontból nem jelent  
u j at a korábbi könyvekkel szemben,.ert Palladius ebben am  
utolsó könyvében versben ismétli csak el azt,amit az oltás-
m6dokről az egyes f k tárgyalása kapcsén mendott.A póldát  
erre ismét Co1uaella szolelltatta,aki a X. könyvében hexa- 
meterben sz"mol be a fok ezaporitást 43 nemesitését szolga-
13 gyakorlatr51.A veretorma tekintetében Palladius v lasztá-
sa kevésbé volt szerenc ►és,mert a téma feldolgozására a hexa-
meter  jobbtan alkalmas, ~3int ezt Vergilius Georgica-ja is pél  
d za.ASQ. könyvhöz forrásként Cz,zrrillius árdalia vehető  
ez. lit.sba,mert az Opus a ,griculturae könyveiben az tiltások-  
ről szőlő fejezetek is főleg tőle szórriaznak. 430  

Palladius u eziígazd sági muLká j ának az eddiziekben fő-
leg tartalmi szempontu megközelitóse után még rátórünik for-
lai vonatkozása nyelvi értőkeinek lemertetésére is.A rá vo-
natkozó szakirodalom - köztük elsősorban Svennung terjedei-
mes,a kéaőcsz,ezárkori vulgáris ős szakmai latin nyelv sajá-
tossdgait vizsgálő munkája - főleg nyelvének elemzésével fog-  
lalkozik.A korábbi szakirodalom áttekintése nyom.n azonban  

a fentiekkel épp ellentétes követfez etőcekre juthatunk,mert  
J.N. Schmalz  mind  a két tanulieln óban arról panaszkodik,hogy  
ezngazd€sági szerzőnk nyelvezetének vizsgálását nagyon e1-  
hanyagolták, és bogy Palladius "a Thesaurusnak raostoha;yorme-
ke".Tnek oka abban keresendő,hogy a kutatás a sz zadfordulfn  

elsősorban Palladius fórrá shaszná Tatának kérdéseit igyekezett  
tisztázni,ós csak ennek elvérzése után fordult a figyelem  
nyelvi sajátosságainak elemző értékeléséire. . 

13o. Ld. Svs;nnting: üntersuch.,46-93.óe De auct.Pall.,247-48. . 

131. Lorenzo Dalmaoso, La formazione dells parole in Palla- 
dio R.T.Ae. Berliner Philologische 'wfochenschríft 1914,  

835-41; Sprachliche Bemerkungen zu des Palladius opus  
agricuiturae,Glotta 1935,172-19o.  
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A32 
Bár némileg változott a helyzet Schmalz és Detmer 

ilyen vonatkozásu tanulmányaí nyom6n,mégís Svennung a har-

mincas évek közepén irt munkájának előszavában arról panasz-

kodik,hogy rér-ebben csak a klasszikus irodalmi nyelv stilus-
elemzésével foglalkortak,figyehlen  kívül  hagyva a vulgáris 
latin nyelv jelentőségét.Columella óta ugyanis behatolt a 

mezőgazdasági szakirodalomba is a rétorikus stilus,de Palla-

dius e stiláris irányzat ellenére is főleg az egyszerlibb ki-

fejezési formákra törekedett.B szándékát mindjárt a aezőgaz-

dastigi munkájának az elején ki is nyilvánitja: neque enim 

formator agricolae debet artibus at eloquentia rhetores ee-
mulari,quod a plerisque factum est: qui dum diserte loquun-

tur rusticis,adsecuti sunt,ut eorum doctrina nee a disertis-

simis possit intelligi /1.1,1/:131i 

Az első,ami mezőgazdasági szerzőnk stilusára vonatko-

zóan felvetődik,az az ékesszólásának kérdése. M.Schanz Pal-

ladius szetnélyének azonosításával kapcsolatosan éppen a fa-
cundia hignyára hivatkozva tagadja azt a feltevést,amely 

szerint ő Rutill Cl. Nematianus gall barátjával és rokoná- 
A3 

val lenne azonos. következtetése azonban helytelen egyrészt 

azért,mert Cassiodorus is épp facundissimus exelanatori-ként 
emlegeti,másrészt nem tudhatni,milyen ékesszálási képesség 

rejtőzhetett az ilyen titulus mögött,hiszen az is lehetséges, 
hogy a használatát csak szokványos  udvariassági  formák szab-
ták meg. 

4111111111.0•1P11011011.1.11110011•1101111. 	 .dmiasme 

132. l'J.Detmer: De Palladii Rutilii Tauri Aemiliani genera di-
cendi,Diss. Bonn 1922/Extr.:Bonn,Scheur 1922/ 

133. Unersuchungen zu Palladius und zur lateinischen Pach-
und Volkssprache,Uppsala 1935 

134. °A földmtives tanitójának nem kell versenyre kelnie nyelv-
milvészetben és ékesszólásban a sanokokkal t amint azt 
legtöbben tették; azok,akik míg érthetően szóltak a 
parasztokhoz - el is érték,hogy tanításukat nemcsak a 
tudósok  érthetik meg." 

135. Ld. i.m. 191. 
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Ha nem is világos a facundissimus diszitő jelzői funk-
ciója,annyi nyilvánvaló,hogy Palladius esetében nem a szó-
nokiaskodó,hanem az egyszerü nyelvi megformálást mutató mon-
datalkotás a jellemző,melynek célja rejtett kritikaként Co-
lumella retorikájával szemben éppen abban nyilvánul meg,hogy 
érthetőbben kiván szólni a rusztikus nyelvezetével.Ez a  ré-
torizáiást kerülő szándéka azonban nem mindig jut , következe-
t'esen.érvényre,mert olykor - mintha megfeledkezne róla - irói 
tehetsége a hosszabb és bonyolúltabb összetételü valamint a 
képekkel diszitett,gzónokiaskod6 mondatalkotásokból is fel-
csillant egyet-egyet.Palladius szereti a megszemélyesitést 
ha .sználni,amelyben különösen a XV. könyve gazdag.Itt példa-
képp csak egyet emlitUnk meg: fossorem si apertus uitis ocu-
losuiderit,caecabitur spgs magna uindemiae: et ideo,dum est 
clausa,fodietur /I.6,11/. t az emlitett stiláris sajátsága-
in kivizi jellemző még rá az..is,hogy sok példát hoz fel a nép-
nyelvből. 

Ezért a későcsászárkori szakmai és vulgáris latin nyelv 
feldolgozásához éppen Palladius mezőgazdasági munkája adta 
Svennungnak a legalkalmasabb forrásanyagot.Ebből a hatalmas 
lingvisztikai anyagból,amelyre a  korai császárkor latin nyel-
vétől elszakadó nyelvi változások jellemzőek,itt a legvázla-
tosabb formában sem lehet áttekintést nyujtani,ezért csak 
néhány jelenségre hivjuk fel a figyelmet. 

136. Ld. pl. Pall. IV.11,1-2. 
137. "Ha a szőlő a szemét kinyitva még kapáló munkást lát 

/a közelében/,megvakul akkor a szüret nagy - reménye: 
ezért addig forgassuk a talaját,ámig a szemét zárva 
tartja."  
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Noha a  nyelvi változások  a nyelvtan egész területé-  

re kiterjednek,Laégis leginkább a hangtani ingacloz;?sok és  

tendenciák a szeaVeti.inőek: cauda-coda, -eaulis-colis, eolumbay-

res-columbn.des, fefltucs-fistuce,, lir.ivus-lexivue, rnalurt-me1,um,  

sin.apis-senaapiv,imrentinu3-lerentinus s vehes-maee,stb.A nyel-
vi fejlódmények azonban az alaktanban,főleg a  főnév- és ige-  
ragozásbara is  jelentkeznek: pl. cornu-co.rnum m€±toria—materieB,  
sal-sale; nulli helyett nullo /ddt./; tusus-tunsus; a misceo  
igét pl. a 4iemadik coniugatio szerint is ragozza: a,cbmiecQs-
ad~a.n2isc.€3,de jelentéstani változásokat  is bőven tnlálhaatunk:  
crates  'fel^ilet'columna 'henger'posterare 'vesziteni',provin- 
cZa 'vidék'voluptas 'ki.v,'n.ság' ; g nép nyelvéből vett példák:  
cernere 'szitálni'excodicare 'szőlőt nyitni'colostra 'gulász-
ta'.  

Az elmondottakon kivtil méh; szános nyelvi jelenség te-
szi sajtossá e későcsászárkori mezőgazdasági szakiró munká-
ját,mint pl. a mondat alanyében vagy az időszemléletében je-
lentkező inüadozása,de_sajátoe funkciót lát el pl. a futurum  
imperfectum is,amely gyakran felszólitó jelentésű.  469  

Palladius nyelvének elemzésében és értékelésében J.  
Svennung szerzett eddig aulhatatlan érdemeket,de a  további  
kutatás pié; stZtaos problémáját uj negvilágitásba helyezheti.  

	VIONIIIONr  

138. M. Sveanung: Untersuch.,1o3-618.  és  H. "Jidstrand: Paal-  
Iadiusstudien,Uppsale, 1926 
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Vég~il 

 

mezőgazdasági szerzőnk munkáinak későbbi aorsd-  

ról szólunk nég néhány szt.  

Emlitettiik,hogy Cassiodorus /437 k.- 583 k./ volt az  
els€i,e:ki Palladiusra hivatkozott,ez41ta1 ő tekinthető élete  
ei,ha.t -:°rolrísaon az utolsó terninu anak . Casaiodorus azonban  

nemcsak az utolsó allomáoa,haneu, e yyuttal az első is,mert  

éppen Ó az,.-̀ ?.ki a palladiuei kalendáriumot a szerzetegeinek  
hasznos olvasmányul 3j kailva a későbbi diadalut jgra indit j,a.  

Ce.ssiodorus az antik k%-iratok gya  j téaét és hiteles másolé-  
aát szflrgalms.zvs, fonto saan.k  tartja a tudományok mUve:tr;oét is.  
Az :iaastitutionee divinarur3 et ss.ecu.lar3.um  litteraru.ra c.,már  
a k:olcas torben irt ta :nkönyvé'uen .  ki jelenti, hogy a gyakorlati  
tevékenység a kertmtivelésben: ős a földm.tivelésben heszonne.l  
j á,r.  A  kertg9zdas8gr©1 szerinte Gergílius nartialie irt a leg-
szebben,viszon.t a földmiivelésről,méhészetről,gala.mbtartásrél  
ős a haltenyésztésről Columella és Palladius: Pari étiam mo-  
do in aerie colendis,in apibus,in columbis nec non in pisei-  
bus alendis inter eeterWalurnella et Aemili^nus auctores  
probabiliter exstitexunt.Eajd ez atnla e;alitett ugyanezen  
Aemilianus "duodecim libris"-bPn megirt mFive -,a;ael yr  e e ta-
nu.lmj.nJ I. részében hivatko7tunk - lesz az El  ~.nukakanaptár,a-
mely a..középkorban oly nagy népszeriiségnek örvendett,hogy 
Pgyetlen  antik mez3gazdaasági szakiró munkája sem mérkőzhe-
tett vele.440  

139. inst. div.litt .. 28. - J.P.Cligne, La2.114.2-43.  
14o. Ld. A K€ippelmaGher: Columelle. und Pallodiug bel Cassia-  

dor, :;iener Studien. 1917,176-79.  
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Br 1alladiue valwaennyi könyvét szorgos kezek mlsol-
tűk a kolo ,- torok cellaban,mégis a -::azr-Fnzdas:Agi munkenap-
tAra volt az a mil,anelyre a középkornek elsCsorban szilksége 
volt,és amely éppen ezért sz&flos kéziratben forott közkézen. 
E -ItezCAasági munka tovlbbi utjét vizsgilva a csaknem egy 
évszzeddal később élt Isidorusma  /57o-636/ kell meg:Illapod-
nunk,aki Cassiodorue utn elsőnek szól róla.Icidorus Sevilla 
pUspöke volt,és nagy elődjéhez hasonlóan az  ókori  irodelom 
1111 5rzőjét tisztelték benne.Az egyik munkájgban Palladiust 
is megemliti:Cornelius Celsus et Julius Atticus Aemilianus 
sive Colu-lella,insiunis orator,qui totum corpus eiusdem dis-
ciplinae conplexus est /Origines 7,VII.1,1/.Hogv Aeslilianue 
néven itt is Aezőgazdasi szerzrnkre mdolt,azt kétségte- 
lenné teszi egy ingsik ilyen hivatkozsa is,amely Palladiusnak 
egyik kertekről szóló fejezetére vonatkozik. 442- 

fukarkodik Palladiusra vonathozó elismerésével a 
középkor eyik legnagyobb személyisége,Alpertus agnus /12oo 
k. - 128o kase.71,aki az egyik munk6j6ben a következő cimmel 

4W.3 
tiszteli leg: optimus aricultor Palladius. Ugyancsak ells- 
:Iterően nyilatkozik róla egyik korteirsa,Vincentius Bellova-
ceisis /Vincens von Beauveis/,akinek a Speculuma az addig 
iomert enciklopédik között a legterjedelmesebb volt. Ez a 
milve három részre oszlik,anelyből az egyik rész er'y 33 könyv-
ből 0_16 Speculum naturele-t alkot.Ennek a "természettudomd-
nyos tUkörnek" a X-XV-ig terjedő könyvei botanik6val foglal-
koznak,nlielyekben Palladiusrél igen gyakran esik szó,f6leg 
olyankor,a ikor Vincentius a felról értekezik.Végill a. közép-
kor kiemelkedő személyiségei közül megeilitjük még ietrus 
Crescentiust /1235 előtt - 132o/,aki a !uralium Commodorum 
libri XII c. alezgezdestigi mUvében a botanik.fit tArgyalva 
Pallndiust igen sokszor idézi  anélkül  azonban,hogy a nevét 
megemliten4.°11 
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lia arra a kérdésre keresUnk vaaszt tmi volt az oka an-
nak,hogy e későcsszt!rkori mezrezdas,!1z-1 ir6 a 1:3zépkor fo-
lyama oly nagy becsben •Kllott,és hogy a nt:la szakavatottabb, 
a nezzdaskg több terilletét 6e r6szletkérd6seit alaposeb-
ban Crgyaló latin mezgazdas5vi szakirőkqt h:ttérbe azori-
totta,akker elssorban az Opus asrieulturEe kPlondclrium :or- 

L1,m1  goucielhatunk.Lz a 12 h5nnpra osztott nez',;gazdas'i 
mankanaptIr ugyanis a korIbbi rendszerző elvekr261 

c6lt szolgilt,mert Anden szakséges tuf.t1va153'..t a =aga 
116pjlban adta elA*,igy meGkimélte nz olvesőjlt aliesszadal- 

414, kereselőst5.L.le=5szetesen e napt:_ros formt2151 adódó 
zIclg közrej4tezhattak egjéb 3zo -ipoaok isoint 

pl. Palledius nyelvének egyszerösége,rusztikus inyekat  ki- 
közvetlens5ge,de táln z a körllminy is,hogy az em-

litett kettL's adaptiv l&ztiaeket nyujt6 mite/6312ms Itép-
any-age 	vonatkoz4sai alapjln a k!dőbbi sz;lz:tdokban koresz- 
t6nyne1 vauottők.V6:11 e15nyére válhatott 	az a tcr- 
talnd vontkoz -Lau sajZ,tods6ga is,hos.y ir6j:nik i•Gz. 1. sz-
zaciban,a közópkor 11-Aszöb.in - a r6mJi no.z:L:azdg hanyatldss 
elleaére is - nosy el5Jein61 volamivel több 1ehetős6ge adó- 

141. Orio4ces 2,V11.1o,8. 
142. Pall. IIIT.2. 

Ld. Aeyer-Jessen,Alberti Jagni ex ord. praedic. de Vege-143.- tauilii;us 1. triI. 5.§ 41. Berlin 1867 
144. Id. ' 7 .3ireb: i.ii. 39-41. 
145. A középkor folyamga közkedveltek voltak a latin vorses 

kslend,irivaok,:tz ui. csiziék valalint a .aezZgazdsoC:tgi 
munk:ikat ,;b1-7zoló szines ablakAozaikok cis doubomarivek. 
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dott egy gyakorlati szempontokhoz iga
444
zod6,1ényegesebb mon- 

, 
danivaló szintétikus kihnn s7,sulyozástAra,es efm köz5pkori 
nez5/nzdas-i 3rakorlathoz időben is közelebb 4116,"moder-
nebbn ökonomikus munka kidolgozás-ira. 

lalladius mez5gazdasigi gurik -:jtinak - ha vesztett is 
a középkorban szinte kiz4r61?gosnsk mondhat6 vezetőszerepé-
ből - a reneszgnoz idején még mindig regy népszeras4ge volt. 
2zt nizonyitja többek között a könyvnyontat4s első évtize- 

444- 
deiben G. Lierula ,atal megjelentetett olső kisd4sP is.Pe 
hogy a népszerUségét a kén0obi szzrdokban  i 	erizte,azt 

41W ignzelja az a körlillaény,hogy a 't.ovabbi kiact5sok mollett még 
szf':mos nyelvre bIngol,olasz,frsncia,német,katal4n/ is lefor-
ditottr:I.Később a XVIII. sz-ban Gesner ós Scbrcider kiadoai 
tovAbb öregbitették hirrevét.Gesnertől ozimithatei tulajdon-
képpen a Palladius-kutat4s is,aki a ki dott szöveget bő jegy-
zettel kommenta 'ta. Aii 9  

146. A koribbi latin mezőgazdaselpi szerzők bizonyos vonat. 7  
koz,;.sban specijaisan dolgortak fel a ..ez6gazdaeLg egyes 
szahteraloteit.Cato pl. igen sokat foglalkozik az olaj-
sajtolds kérdéseivel,de a gebonatermesztést elhanyagol-
ja.Varro els6sorben mint rendszerező,de ezen kivül a ma-
d-:rhzair61 is hires.Gargilius aartialis pl. a kertgaz-
damigot ipmerteti a legré=letesebben.Uogy Colultella az 
előbbieknél gltaltAnosabb szempontokhoz igazodott,bizo-
nyitja az a tény is,hogy 2alladius őt mindenkinél tőbbre 
beccUlte. 

147. Editio Jensoniana t rec. G. Lerula,Velence 147o 
148. A két későbbi kisdca: editio Aleline 1514 és Comoelini-

ana 1595 
149. Gesner: Scriptores rei rusticae veteres Latini, 

1-II. Lipsiae,1773; J.C. Cchneider: ,criptores rei rus-
ticae...,Lipsiae 1794-97 
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Igazi lendUletet azonban csak a ezizgdfordulcín Schmitt  
szöve3kritikai kiadása nyomán kapott,amikor egyre  több ta-  
n ulm rayban. fo glalkoztak azealélyének -rejtélyével és m',iveine3s  
értékelésévei. A huszas évektől pedig -- hogy Svennung felfe-
dezése révén ujálag teljessé vilt a pa:±ladiu.gi opus - még . 
inkább nőtt az érdeklődés a fenti p 'roblémák megolcl_lsa iránt.  

Ha valaki a rőmai 7nezőgP.zdasig€;al kiv411 behatóbban ~.~eg-
i.s-Aerkedni, Pa21.a€iiust sem :mellCzheti,mert,nohra, mUveínek tár-  
gyiiPgos értékelését  ma még sz:3r,los megoldatlan képdé5 :nehe-  
?iti, e későcs :1;U2-'rkori mezőgazdasigi szakircí is - éppen a  

naptáros köntösbe öltöztetett mortdnnival6 ja révén - vitat-
hatatlanul a nagy elődök  sorába  tartozik.  
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I. A földmüvelés tanitá~ 

A bölcsesség elsődleges követelménye,hogy helyesen 
itéld meg azt a személyt,akit tanítani kivénsz.A földműves 
tantójának nem kell versenyre kelnie nyelvművészetben ős  

ékesszólásban a szónokokkal,amint azt a legtöbben tették;  

azok,akik - mig érthetően szóltak a parasztokhoz - el is  
érték,hogy tanitásukat nemcsak a tudósok érthetik meg. Ka-
rixl jük azonban az előszó terjengőségét,nehogy azokat utá-
nozzuk,akiket birálunk.Szólnunk kell ugyanis - ha az iste-
nek megengedik - az egész földmüvelésről,a legelőkről és a  
mezőgazdasági épületekről az építőmesterek előirásai sze-
rint,valamint az iv€ívizkeresésről ős minden olyan dologról, 
ami a földmüves képzéséhez,illetve továbbfejlesztéséhez 
fontos az érdeklődés ős haszon figyelembevételével,mégpe-. 
dig külön-külön mindegyikről a maga idejében.Vaióban elha-
tároztam,Ugyelek arra,hogy abban a hónapban,amelyben ez e-
gyes munkafeladatokat el kell végeznünk,azokat minden tud-
nivalójukkal együtt ismertessem .2  

II. Arról a négy dologról,amel.yból a földmlvelés áll 

A föld helyes megválasztásénak ős müvelésének sza-
bélya tehát négy tényezőből áll: a levegőből,a vizből,a 
talajból ős a szorgalombélEzek közül három természet adta  

adomány,egy pedig kópesség ős elhatározás dolga.A termé-
szeté az,amire elsősorban ügyelnek kell: hogy a megniive-
léere szánt helyeken a levegő egészséges ős kellemes legyen,  

a viz egészséges ős könnyen hozzáférhető,aká.r ott helyben  

fakad,akár odavezetik vagy esőből gyüjtik; a föld pedig  
termékeny és megfelelő fekvéeü legyen.  

IIi. A levegő ellenőrzéséről  

A levegő egészséges volta jellemző tehát az olyan  
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vidékre,ahol nincsenek mély völgyek sem sötét felhűgomo-

lyagok,a lakosság testalkata tekintélyt nyujtő; hogyha e-

gészséges a szinük,nem fáj a fejük,a látásuk kifogástalan,  

a hallásuk tiszta,hibátlan hangképzésü és folyékony a beszéd-

jük.Ezek a sajátságok a levegő egészséges voltát bizonyitják.  

Ezekkel ellentétes jelenségek viszont az éghajlat ártalmas  

voltára vallanak.  

i~, A vizvize,~álatrál 

A viz tisztasága pedig .  igy ismerhető meg: először is  

ne gödrökből vagy mocsárból szárrazzék,ne bányából eredjen , 1  

hanem áttetsző legyen,eemmilyen rossz is vagy szag ne rom-

lassza,s ne ülepedjék bele iszap; a hideget langyosságával  

enyhitse,a nyár hevét a hüvösségével mérsékelje*Noha mind-
ezek látszólag adottak,a természet mégis rejtett ártalmat:r.ts  
szokott tartogatni,amelyet a lakosság egészségi állapota a-

lapján is feliemerhetünk.lia a vizet ivóknak a torkuk tiszta,  
ha nem fáj a fe jUk, s a tüdejükre és a mellkasukra vagy egyál-

talában nincs,vagy csak ritkán van panaszuk.Ugyanis ezek a  
testi ártalmak a fenti beteg szervekből az alsóbb szervek- 

be is többnyire lejutnak,mint ahogy fejfájás esetén a tüdő-
re  vagy a gyomorra is lehuzódhat a baj okozója; ilyenkor  

aztán főleg a levegőt kell hibáztatnunk.iia pedig a gyomor  
vagy a belső szervek,a test  oldalsó tájai meg a vesék sem-
milyen fájdalomtól vagy felfuvódástól nem szenvednek,ha a  
hugyhólyagnak semmi baja sin.os,ha ezeket és az ezekhez ha-

sonló tüneteket a lakosság nagy részénél igy látod,akkor  
se a levegőre,se a vizre ne gyanakodj.  

V. A talajok minőgégéről  

A földekben pedig a termékenységet kell keresnünk; 1  
ne legyen szürke s csupa göröngy,se sovány kőpor,€molyhez  
nem keveredett termőtalaj; se csupa fehéragyag,se elhanya- 
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golt föveny, se haszontalan kavics, se sárgás ezinü köves 
puaztaság,se sós vagy keserü,se posványos föld,ee homokos, 
silány tufa; ne legyen nagyon árnyas és keskeny völgy,ha-
nem porhanyós és csaknem fekete; elég termékeny legyen ah-
hoz,hogy beboritassa magát saját növényzetével; illetve 
legyen tarka szinü,ami ugyan laza összetételii,mégis a kö-
vér talajjal való keveredése révén megkötődik.Ámit terem, 
az se durva,se fonnyadt,ae természetes nedvekben szűkölködő 
ne legyen. Teremjen - ami  a gabonahozamának kedvező elője-
le - : bodzát .,kákát,nádat,favet,kövér lóherét,dus termés -ő 
szedret s kökényt.Te m annyira a szinére,.nnt a termékeny-
ségére meg az édességére kell nagy  figyelmet  fordítanunk. 
A termékenységét igy ismered fel 2Egy kis rögöt édes viz-
zel leöntesz és meggyuraz; ha ragadós és tapad,akkor nyil-
vánval6,hogy van benne termőkópeseég.Nasonlóképp,ha egy' 

gödör kiásása és betemetése után még marad fölösleges föld, 

akkor kövér a talaj,ha kevés hozzá,akkor silány,ha éppen 

elegendő,akkor közepes minőségű.Az édességéről ugy győződ-

hetsz mmeg .,ha a talajnak abból a részébő1,a mely a legkevés-

bé tetszik,egy göröngyöt agyagedényben,édes vizbe mártva 
megizlelez.A szőlőnek való talajt ilyen tulajdonságok slap-
ján ismered fe1:3  ha a ozine halvány s a talaja eléggé por-
hanyós és laza,ha a csemeték,melyeket növesztett,oly simák, 
fényeoek,mmmagasak s termékenyek,mint a vadkörte,szilva,sze-
der  valamint  a többi ilyenféle növény,melyek nem nőnek 
rendellenesen,nem terméketlenek,s az életképtelenségtől 

sem fonnyadtak.Ne legyen a föld fekvése annyira lapályos, 

hogy viz alatt álljon,se annyira lejtős,hogy lefolyjék ró-

la,se annyira elzárt,hogy egy szurdok mélyén hozódjék meg, 
se annyira meredek,hogy a viharoknak és a nap hevének na-
gyon ki legyen téve; ezekből azonban mindenkor kialakul 
az ellentétek előnyös kiegyenlitődése ugy,hogy a sik mező 
egy alig észrevehető lejtősödés révén a csapadékot elveze-
ti,vagy a dombhát a szeliden ivelő lankáin lecsurgatja, 
vagy a völgy bizonyos csapadék mérséklő helyzete és szabad 
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légjárása által leapasztja; illetve,ha van olyan hegy,a-
mely más magaslat védelmét élvezi,vagy a fekvése révén __ 

a szelek pusztításaitol mentesül,jóllehet igen magas és  

zord,mégis lehet erdős és füves.'Iivel sokféle talajtűnő-

ség van,mint 'kövér vagy sovány kötött vagy laza száraz  

vagy nyirkoe,és ezek közt is többe silány minőségü,mégis  
a vetőmagok különbözősége miatt többnyire igen fontos  

- ahogy a fentiekben említettem -,hogy a kövér és porha-

nyós talajt válasszuk,mely a legkevesebb munkát igényli,  
ős a legbővebb terméssel szolgál.A kötött talaj m.ásodran-  

gu minőségii, .aaely nagy fáradsággal ugyan,de a várakozásnak  
mégis megfelei.Az o yan,amelyik száraz és kötött valamint  

sovány ős fagyveszélyes,az nagyon silány fajta; az ilyen  
földtől ugy kell menekUlni mint a veszedelemtől !/  

~i. A szor alomról é  a mező-azdae hoz sz3kaé,es utasitá-
so  krél 	 . 

Ha ezeket,melyek természeti adottságok,és emberi  
segitség révén nem orvosolhatók,szorgaimasan tanulmányo-  
zod,figyelmet kell forditanod arra a részéreis,omely a  
szorgalomra vonatkozikíJzzel törődj majd főképpen,hogy  
azokat a tanácsokat tartsd be elsősorban,amelyeket a z ező-
gazdasági munkákról adtan.A gazda jelenléte a mez©gazdasá-  
gi munkák mozgatája.Ne nagyon törődjünk a talaj szinével,  

mert az bizonytalan jegye a jóságának.Valanennyi nemes ág  
ős gyümölcs fajtáit szaporited,de csak azokkal,amelyekkel  
a saját földeden vógeztél kisérletet.Uj .tagfajtákban ugyanis  

a kisérlet elvégzése előtt ne  nagyon bizakodj.+yirkos ta-
lajon a magok hamarabb elfajzanak, ►int a szárazon: ezért  
a kiválogatásuk sok sikerrel jár.Kovácsok,femunkások,hor-
dók észmás edények készitői szükségből kell,hogy legyenek,  
ne vonja el a parasztokat a megszokott munkájuktól a város  
utáni vágyuk.Hifvö© vidéken dől felől helyezzük el szőlő-
ültetvényünket,meleg vidéken észak felől,mérsékelt éghaj- 
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latu tájakon kelet felől,vagy ha szükséges,nyugat felől. 
Ennyi talajfajta sokfélesége miatt nem lehet azonos a mun-
kák alapelve; ezért a föld és a táj népének szokása köny-
nyen elárulja,hogy mekkora létszámu csoport végezzen bármi-
lyen munkát akár ültetvényen,akár valamennyi fajta vetés-
területen.Ami virágzik,azt nyilvánvaló,hogy nem szabad boly-
gatni.A vetnivalót jól kiválogatni csak ugy lehet,ha ezt 

a munkát a  magválogató  előbb elvégzi.A mezőgazdasági mun-
kákban a legfontosabb a fiatalok kötelességérzetének ás az 

öregek irállyitásának összhangja.Szőlőmetszéskor három dol-
gnt kell figyelembe vennünk: a várható terméshozamot,a vesz-
sző növekedését és a talajt,hogy as megtartsa és ujra nő-
vessze.Ha korán metszed a szőlőt,több hajtáshoz,ha később, 
még több fürthöz jutsz.Silány talajról a fákhoz hasonlóan 
a szőlőt is tanácsos jobb helyre áttelepiteni.Jó sztiret 
után  rövidebbre,a gyenge után hosszabbra metszd.Az oltás, 
metszés és visszametszés valamennyi milveletéhez erős és 
éles eszközöket használj.A szőlőben meg a gytioatilcsösben a 
teendőket rügyfakadds és virágzés-előtt végezd el.A szőlős-
kertben az eke után maradt hiányokat egy munkás egyengesse. 
Meleg,napsütötte 'Won nem fontos kacsolni,minthogy a sző-
lő inkább a takardst igényli3.Ahol a szőlőt a Vulturnus 9vagy 
a vidékre káros más szélfuvás kiszikkasztja,burkoljuk be 
a tőkét szalmával vagy máshonnan összeszedett anyaggal. 
Az olajfa közép-magasságában az egész fa ártalmaként kell 
lecsonkolnunk a friss hajtásu terméketlen ágat.A terméket-
lenséget ős az egészségtelen levegőt egyaránt kerülnünk 
kell,hacsak aaguktól nem szlinnének meg."Iegmunkált talajon 
az uj szőlőhajtások közé semmit sem szabad vetniink.A görd-
gök azt javasolják,hogy a szőlőindák a felfuttatásuk  után  
a harmadik évben tetszés szerint bármivel  összeköthetők.  
A görög szerzők szerint valamennyi hüvelyes veteményt szd-
raz talajon kell elvetni,csak a babot kell nedvesbe szórni. 
Aki a telkót vagy a szántóföldjét bérbe adja a szomszédos 
földeket  birtokló  gazdának vagy colonusnaZaz a saját ká- 
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rét 6s pereskedését idézi elő.A földbirtok belső  terifle-

teit veszélyeztetik azzal,ha nem mifvelik meg a kiflsőket. 
Nyirkos talajon minden gabonanemtit a harmadik vetés után 
őszi butára cserélünk ki.i1drom baj egyaránt ártalmas: a 
terméketlenség,a betegség éo a szomszéd.Aki terméketlen 
talajon szőlőt telepit,saját munkájának áss pénzének is el-

lensége.A siks.gok több bort,a dombok nemesebbet teremnek. 

Az északi szél az utjába eső szőlőt termékennyé teszi,a 
déli szél nemesiti.Ezért a mi megitélfisünktő'l fUgg,hogy 

többet vagy jobbat kapjunk-e.A sziikségszeríiség nem ismer 
Unn'`pnapokat.B ár mérsékelt éghajlatu talajon kell vetniink, 

mégis, ha hosszan tarté a szárazság, az elboronált mag  majd 

biztosabban megmarad a földben,mint a csUrökben.A rossz ut 
a kényelemnek és a cóiszerüségnek egyaránt ellensége.Aki 
földet :iüvel,az az adósságai miatt szigoru hitelezőjétől 
szenved, akihez a szabadulás reménye nélkUl hozzá van lán-
colva.Aki széntűs közben szántatlan földet hagy meg a ba-
rázdák között,az a saját jövedelme ellen vétés földje ter-

mékenységére hoz szégyent.JövedelmezŐabb a j61 miivelt kis-
bir. tok,nint az elhanyagolt nagygazdaeág.A fekete szőlőt 
mindenképp mellőzd,haosak azon a vidéken nem szokásos,és 
ne2 olyan fajta,amelyből aszubor szokott készúilni.A hosz-
ezabb karó a  szőlő  növekedését elősegiti.A még zsenge és 
zöld szőlőt a késeddel ne vágd le.A vessző metszése mindig 
a rUggyel ellentétesen történjék,nehogy a ezőlőnedv,amely 
le szokott cseppenni,elpusztitsa azt.A metszést végző sze-
mély a szőlőtövek sov ayságának,illetve erősségének megfe-
lelően illesszen hozzájuk táperejű vesszőket.A mélyfekvésü 
talaj - ahogy a görögök állitják - nagy olajfákat növeszt, 
melyeknek kisebb,nedvesebb ás kései a termésUk,és inkább 
olajhabnak való.A langyos levegő kedvez az olajfáknak va-
lamint a mérsékelt erejű széljárás is,mely pusztitás nél-
kül fuj.Azt a szőlőt,amelyet keresztjáromra futtatnak,időn- 
ként ugy kell alakitani,hogy alkalmatlanabb helyeken a föld-
szinttől négy lébnyira,kedvezőbb körülmények közt pedig 
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hét lábnyira emelkedjék a magasba.Az olyan kert,aDelyik  

kedvező éghajlat alatt fekszik és forr:oviz öntözi,közel 
áll ahhoz,hogy szabadon teremjen,éó semmiféle vetési módot 

sem igényel.A szőlő felkötözését savanyu állapotában kell  

elvégezn° nk,emi   kor nem kell tartanunk attól,hiogy a szem  le-
hullik 6s felfakad.Á c,z lőinddn vd1toEctnunk kell a k tözée  
helyét,ne koptassa mindig ugyanott,dllandó n a kötése.aa a  
szőlő a sze ét kinyitva még kapáló munkst lát /a közelé-
ben/,.megvakul akkor a szüret nagy reménye: ezért addig for-
gassuk a tata j fit, aaig a szeriét zárva tartja.A talaj termé-
kenységét,ha gabona kerül bele,két láb mélyen,ha faültet-
vény vagy ozólő, akkor négy lr bnyira vizsgáld. nek;. Amilyen  
könnyen fordul termőre a gondozott fiatal szőlő,olyan gyor-
can el  is  pusztul,ha elhanyagoljuk.Amikor földmilveléshez  
fogcz,szcrényen itéld meg  képességeidet,nehogy erődön  fe-
lül,a mértéket me,.: haladva esufosan meghátrálj az  eleil,arai-
re kihivéan vállalkozol.A vetőmagoknak egyévesnél többnek  
nem szabad lenniök,nehogy a hosezu időtartamtél megromolva  
életképtelenné váljanak.A dombon termett gabona nagyobb  
azemü ugyan,de kevesebbet hoz. indent,amit vetünk,telő hold  
idején és Jieleg időben kell vetnünk; ugyanis a meleg elő-
cealogat,a hideg bezár.&ia a földedet haszontalan erdők fe-
dik, _ugy oszd fel,hosy a torékeny talaját csupán ugarnak  

tartsd ieg,a terméketlen részeit hagyd,hogy erdők boritsák, . 

mert mig azok terntá ~ zetes bőséggel g€,olgjlnak,ezek az erdő-
égetés jóvoltábcl virulnak.Az égetnivalót azonban ugy oszd  
be,hoy a felperzselt földhöz  öt év faultéval ismét vissza-
térj .Igy majd eléred, hogy a terméketlen rög a termékennyel  
egyaránt versenyre kelheosen.A görögök azt javasolják,hogy  
midőn az olajfát ültetik ác azedik,tiszta ifjak és lényok  
dolgozzanak,én ugy hiszem,hogy ennek az említett fának Gas-
titas a védőszelle:ae.A gabonafélék neveit,amelyek hely és  
kor szerint váltakoznak,fölösleges isaertetnünk.Elegendő az, 
hogy kiválasszuk a kiváló fajt--.kat azon a tá jon, melyet  
mUivelünk,vagy megvizsgdijuk azokat,aielyeket odahoztak. 
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~2 
A csillagfürt és a takarmánybükköny a trágyához hasonlóan  

termékennyé teszi -a földet,ha zölden v€gjék le,és nyomban  

a levágott gyökereit beszántják.Ha ezek ..iaguktól elszárad-

nak,  _siielitt szgntanál, a föld nedve elszivódik bennük. A vi- 
zenyős talaj több trágyát igényel,a száraz kevesebbet.A me-
leg,tengerparti, száraz,napsütéses,sik vidéken valamennyi  

szőlő unk,hoz elóbb fogjunk hozzá; a hideg,ezárazföldi,nyir-
kos, árnyékos hegyvidéken később.Ezt nemcsak a hónapokra  
vagy a napokra vonatkozóara mondtain,hanem a munkakezdés ide-
jére is.3eanmiféle mezőgazdasági munka sincs elsietve,ha ti-
zenöt nappal előbb,és nines elkésve még,hs tizenöt nappal  
később végezzük el,mint amikorra elő van irva.Iinden gabo-
nafajta nagyon szereti a nyílt m.ezőt,a laza talajt ős a  

napsütéses dombhajletot.A kötött,fehéragyagos ős nyirkos  
talaj jól terem tönkölyt és buzát.Az árpa a laza talajt  
kedveli ős a szárazcet; ugyanie,ha vizenyős talajba vetik,  
elpusztul.A náromhónapos vetés a  hideg,havas vidékre való,  
ahol a nyár ceapadékos,a többi helyen ritk.ón . jár sikerrel.  
A háromhónapos mag meleg talajon jobban beválik,hogyha ősz-
szel vetik.Ha a szükség ugy kivánja,hogy sós talajtól re-
méljank valamit,az ősz végén kell öltetnünk meg vetnünk,  
hogy a rossz tulajdonságát a téli esők elmossák.11a faces-
rnetékkel öltetjük be, egy kevés édesföldet vagy folyd ho-
mokot kell rászórnunk.Faiskolát közepes minőségű talajon  
kell létesitenzink,hogy - amit elültetti.ink - egy  ,;legfelelőbb  
helyre telepithessük át.Azok a kődarabok,amelyek a felszi-
n.en hevernek, télen lehüln.ek,nyáron átforrósodnak.Enn.élfog-
va a vetésnek,a faültetvénynek ás a szőlőnek ártanak. Azt  
a talajt,a'aelyet a fák körül megmozgatunk,ugy kell megfor-
gatnunk,hogy az,ami felül volt,alulra keriiljön.A fák  trá-
gyázásmkor készitsünk trágyarétegeket ugy,hogy előbb a föl-
det a fatörzshöz hányjuk,s majd a trágyát is, hogy a j óté-
kony természet e trágyarétegek révén a munkánkat gyarapit-
sa.A mezőgazdasági munkák felügyelőjét ne a legkedvesebb  
rabszolgáid közül válaszd,mert a régi szeretetből fakadó  
bizalom a jelenlegi vétség elnézését elvárja .4y  
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VII. A föld kiválasztásáról és fekvéséről 

A szkIntőföld kivalasztásakor,illetve vételekor vedd 
figyelembe azt,hogy a munkAt végzők hanyagsőga ne tegye 
tönkre a terAszetes termékenység jósát,és hogy a jóhoza-
mu föld ne pazarolja hitvány vesszőkre a termőerejét.rizt 
ugyan nemesebb fajtk oltósa '51tal meg lenet javitaniolégis 
a termelési tényezők hi:::nyossága nélkUl kedvezőbb a /jelen-
legi/ haszon„aint a nemesités reményével elért kései ered-
mény.Azért a gabonamapvak esetében hathatós javitás lehet-
séges.A szajUltetvényeknél főleg fontoljuk meg ás kerUl-
jUk,amit sokan elkövettek,hogy soak a hirnévre ás a föld-
tertilet nagyságára törekedtek olyan szőlődugványok erilte-
tésével,amelyek egyrészt terméketlenek,másrészt a megizle-
lésre mÁltatlanok voltak.Ha ilyen,rosez kezelástől leromlott 
földet vásárolsz,nagy feladat lesz majd számodra ennek rend-
behozása.A kiválasztásra kerillő földnek a fekvése ilyen le-
gyen: Hilvös tájakon a. földnek keleti vagy dgai irányba kell 
esnie,de ne ugy,hocy valamilyen hatalmas hegytorlasz miatt 
e két vilgtájtól  elzártan  ofagytól megkeményedjék,vagy 
hogy csak észak felől,illetve késő délután  nyugatról  kapjon 
fényt.Jelegebb tájakon viszont inkább az északi fekvés a 
kivánatosabb,amely előnyös helyzetével a hasznosság,kelle-
messég ás az egészség igényének egyaránt uiegfelel.Ha folyó 
van a közelben ott,ahol elhatárortuk,hogy lakőhelyet készi-
tUnk,meg kell vizvgllnunk a természeti viszonyait g uert több-
nyire veszélyes az,aAlt elpárologtat; ha ilyen lenne,akkor 
tanácsos visszavonulnia a vállalkozónak.A mocsaras helyet 

4 
azonban mindenképp kerillyik,főleg ha sz d41 felől vagy nyu- 
gatről esik; nyáron ki is szokták száritani as egészségtelen 
levegője meg káros  állatai  miatt,melyeket tenyészt. 

VI O  Az  ikattE21_ 

Az éptiletet a földbirtok jellegének megfelelően és a 
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gazda anyagi helyzetének figyelembevételével kell megépite-
ni; ezt a többnyire igen költséges véllnikozást nehezebb 
fenntertani,mint létrehozni.Ugy kell tehát a nogys gát meg-
tervezni,hogyha valamilyen baj adédik,nkkor ab ól a földbir-
tokb.ól,amelyen á11,e yévi,vagy iga több a kár,kétévi jövede-
lemből helyre lehessen állitani.A lakáb.lz fekvóse pedig egy 
kissé kie aelkedő és szárazabb helyen leg'ren,::aint a többi épi3-
leté az alapsériilásek m iatt, éo hdgy kedvezőbb kil.°:t4st nyujt-
son.Az alapokat ugy kell lereknunk,ho t  y min .két oldalról egy  
fél •láobal szélesebbek legyenek,riin.t a feluagasodó fal vas-
tt ga ga.Könnyü. lerakni az alapokat,ha az altalaj sziki°aból 
vagy tufából áll, amelybe csupán az alaprajz formáját kell 
egy-két láb mélyen kivájnunkala kemény és tömör agyagot talá-
lunk,annak a magasságnak az ötöd-,illetve hatodrészét kell 
alapmélységként vennUnk,amellyel majd as épUlet a talajszint 
fölé e,ielkedik .Fia a talaj lazább lenne, mélyebbre kell ásnunk, 
arcig törmelék nélkUli,tiszta agyagra nem lelünk; ha ez telje-
sen hi,lnyzana, elég lesz az épületmagasság egynegyedére kimé-
lyitenUnk.Ezenkivül arra is kell törekedniink,hogy kertek és 
gyiiiaölcsösök vagy rétek vehessék körttl.De az egész ópulet az 
egyik oldalának hosszában - ahová m .jd a homlokzata kerül - 
dél felé nézzen ugy,hogy as első szögletét érje a felkelő téli 
napsugár,és a téli napnyugtától egy kissé forduljon el.igy 
majd elérhető az,hogy egész télen át siis e o nap, és hogy nyá-
ron ne érezze hevét. 

IX. A  t,;li és ny=iri ezálláshelmkr©1 ée  a  padl3E1tokról  

Az épület alakja olyan legyen,hogy télen-ny r?.ron e-
gyarfInt hiztositson szállást egy  szUkebb lakosztályon.Amelye-
ket téli szállásra készitenek,ugy legyenek elhelyezve,hogy 
a téli napfény csaknem az egész napi pályáján örömre derit-
hesse.Izeyben :_égfelelő padlózat szUkságes.Innek sima kikép-
zésénél f'leg arra kell Ugyelnünk, hogy a deszkázata egyforma 
és tartás legyen,nehogy a  rajta  járók lépése az ingatag al- 
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kotmAnyt iaegrenegtesse; továbbá,hogy a  kocselnyos tölgy-desz-
kák ne keveredjenek az édes tö gyével.Ugyenis a nedvességet 
kapott kocednyos tölgy,aaikor száradni keza,ategvetemedik,és 
a padlózaton hézagokat ti.maszt; az édes tölgy viszont kifo-
gástalanul eltart.e ha a kocsányos tö1Vy bőségévei szemben 
az édes tölgy szikében volna,vágjurk a kocsányos tölgyből 
keskeny deszkát,és keresztben meg  egyenes vonalban kettős 
padlózatot készitsünk igen sok . szöggel megerő itve.Cserfábál, 
bUkkb l vagy kőrisből készült padlózat nagyon sokáig eltart, 
ha polyvait vagy harasztot szórva rá soha  nem  éri a deszkáza- 
tot  a .mész leve.l;zután kőtörmelékből készits alr pozdst,vag„vis 
rakj le két rész zuzott követ egy rész sir sszel keverve.Ami-- 
kor ezt hat ujjnyi vastagseigira elkészitetted,ős vizszinte- . 

zével J.esvizsgáltad,ha a hely téli szállásul szolgál,olyan 
kőpadlót kell készitened,amelyen . a nezitláb é116 szolgák 
még télen sem fáznak.3zért a kéntörmelékből vagy égetett a-
gyagból való padlőzat készitésekor keverj össze apróra ta-
posott szenet képorral,izzó hamuval és sésszel,éc ezt a ha-
baresot hat  uncia vastagságban rakasd  le;  ez kiegyengetve 
majd fekete padlóvá alakul, (58 ha  a poharakból ráomlik valami, 
azt hamar felszivja.Ha azonban nyári szálláshelyekről van 
szó, akkor nyáron keletre s az északi égtáj felé nézzenek, 
és - azlirit Faár fentebb emlitettük - égetett agyagból kapja-
nak padlót vagy  m rvényból,illetve négyszögletes vagy tégla-
lap alaku küvekb l,hogy azok a szögletek és oldalak éritttke- 
zése révén vizszsntes síkot alkossanak.Ha ezek hiányzanak, 

4 
zuzott márv,5nyport rostáljunk rá,vagy habarccsal simítsuk le. 

X.  A mészről és a homokról 

Az ópitkezőnek ezenkivül tudnia kell,hogy milyen 
fajta mész €s honok alkalmas.Kiásott homok ugyanis háromfé-
le van: fekete,vörös és szürke; miüdg yík megfelelő ,a vörös 
a jobb,est minőségben a szürke követi,a fekete a harmadik 
helyet foglalja el.A mester számára ezek közöl az lesz hasz- 
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náliható,amelyik marokban morzsolgatva zizegő hangot ad.  
Ugyancsak kiváló minőséd az olyan,a.aelyet ha posztóba  
vagy fehér v hszonba szórunk és iµir.lzunk, semmilyen foltot  
vagy szennyet sem hagy.De ha az seott homok hiányzana.,ak- 
kor a folyákb íl vagy a vizpartrál szarozzunk kavicofövenyt.  

A tengeri homok lassabban szárad,s ezért ne.n foly aatosan,  
hanem negszakitott időközökkel kell felhasznSlnunk,ueaogy  
a munkát a ac5s vittől átitatva tönkretogye; a rlelyiségek  
vakolatát is a oás nedvével lemz lla.szt ja.Ugvanis az :sott  
hom ok a faly; kolt shoz és a helyiségekhez a gyors száradása  
?:Matt is alkalmas; a leghelyesebb,ba mindje rt összekeverik,  
a: ii xt ki ist:ák.Ug ya lis a tartós napsütéstől ívagy a fagytól,  
illetve az esőtől szétmállik.. folyami homok inkíbb vakolás-
hoz lehet alkalmes.Be ha szUkséges,hogy tengeri fövenyt haez-
nál junk,megf elelőbb lesz,ha előzőleg ádesvizzel teli gödör-
be tesszük,hogy a sótartalmát az édesviz kiáztassa...aeszet  
is fehér vagy tiburi4  vagy "galambszinti  folyami" 2mészkőből  
égessü k,illetve vöröskőből,szivacskőből vagy - végső eset-
ben - márványbál.L ielyik tömör és kemény kőből lesz, az fe-
lel .aég az ópitkezés számara; a lyukacsos vagy lágy kőből  
való pedig a vakoláshoz jobban haezn "lhc tó . ~i két rész ho-
m)khoz egy rész rfieszet kell kevornün3i .Ha petéig a folyami  
hollakhoz egyharmad rész égetett agyagot,krótaport adsz hoz-
zá,az a munkák tartóssá t reglepően biztosita4i fogja. 

Ja. A táaEtfalpkrél  

Ha a halz központi részében ' tóglafalat kiv ,}nsz rakni,.  
majd arra kell ügyelned,hogy e falak elkészitése után  felül, 
'a mennyezetgerendák alatt a cserépburkolat a kidomborodó  
párkánydiaszel együtt mC`ofél láb legyen,hogy - ha a tető-
vagy a vizlevezető cserepek Zmegnibásodnának -  a falon az  
esŰviz ne hatolhasson 	gondoskodni kell arról,hogy  
a sz6raz és nyers téglafalakra vakolat kerüljön; mivel a  
nedves és sima felon nem tud megkötni,ezért hrrom nappal ko-
rábban kell alapoznod,hogy a fedőburkolatot károsodás nél-
kül fölvegyék.  



-73-  

KII. Az é2ii1et taeailáaitiskál éa :a1211LEIrEál  

A majorsági vp-iletnól. eleJsorban azzal törődj:irik,  

hogy fényt bevon kapjon; tovAbbá,hogy az évszakoknak meg-
felelően felosztott lakrészeit -_ahogy  a fentiekben. e:ali-  

tettem - a lnegfelelta. égtájakkal helyezzük sze.abe,vagyis a  

nyárinkat cszaknak,a télieket délnek,a tavasziakat ős az  
őszieket keletnek.xz ebédlőkben ős a hálószobákban pedig  

olyan .iaértékElrwnyhoz kell  tartanunk magunkat,hog;y egynek  

vegyük azt,aÚ,lennyi a szélességük ős a hosszuk,3 ennek az  

Összegnek a  felét számitsuk magasságuknak!  

~~~~. A helyiségek nádburkolásáról  

A .űezágazdas gi épületekben a helyiségeket olyan  
anyagból celszerü készitenünk,ami könnyen található a ma-
jorsá.Wban.Ezórt deszkából vagy nádból készitsiik a követ-
kező hódon: Gall fenyőből vagy ciprusból való egyenes és  
azonos -aéretü tartórudakat állitunk fel azon a helyen,ahol  

a helyiségeket kialakitani kiv::injuk, s ugy helyezzük  el a-
zokr:t,hogy köztik másfél láb rés maradjon Uresen.Azután  

borókából, olo:j fából, puszpángfából vagy ciprusbál .készült  

kapocsfákkal a gerendázathoz erősitjük őket, és két-két,  
zsinorra7. ° egerwsitett lécet holyezUnk  kiizé jük. fajd a tar--
delt tavi nádat - illetve azt az erősebb fajtáját,aely 
az ilyen inunk hoz har zn,°alatos - sUrüfonatu nádburkolássá  
alakitva hofiizzük, valemint az egész felületen €a tartóru-
dakh.oz és a lécekhez hozzákötözzük.Ezutdn előbb bekenjük 
ata jtékkó-habarccs€al",ts vakolókanállal lesi.°itjuk,hogy  

a nAszálakut negkösse."iajd homokkal  és aésszel kiegyen-
get j tk.Harsnadszor mésszel kevert márványport viszünk rá,  
ős addig dörzsöljük,ami, igen fényes nem lesz.  

XIV. A mársrán.;yvskolgs munkájáról  

4  
Gyakran szerez örömet a márványvakolás munkája ie,  
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amelyhez meszet kell használnunk,miután azt sokáig vízben  

áztattuk.Ezért,hogy az alkalmas voltáról meggyőződj,a mész-  

követ csákánnyallugy fejtsd ki,mint a fát.Hogyha az éle nem  

csorbul ki,és ha annyira puha és ragadós a mész,hogy a csá-

kányra ráragad,skkor nyilván megfelel  a márványvakolás cél-

jára.  

XV. A vakola.t'ok.ról  

A falak vakolata pedig igy lesz majd tartós és fé-

nyes: Először vakolókanállal végezzük el a boritást.Amikor  

már száradni kezd,ismét borítsuk be,majd harmadszor is.Ezu-

tán a  három vakolatréteg után márványport vegyünk kanalunk-

ra.Ezt az anyagot egészen addig puhitsuk,amig a lapátot 

amellyel a meszet keverjük - tisztán nem vehetjük ki.Amikor  

ez a,  márványporréteg is száradni kezd,egy másik réteget kell  

még/vékonyabban felraknunk.Igy a tömörségét és a fényét is  

mer fogja tartani.  
i 	1  

X TT. Az olyan völ y  mellőzéséről , a~neli et vize  miatt szoktak  
kedvelni  

Azt ugyan  kerülnünk kell,amit az ivóvíz miatt már  
sokan megtettek,hogy a nyaralóikat a völgyek mélyén épitik  

meg,és néhány napi kellemes időtöltést a benne lakók egész-

ségénél többre becsülnek.idég inkább óvakodjunk akkor,hogyha  
a vidék,ahol földet müvelünk,nyáron gyanut ad a megbetege-

dés lehetőségeire.Ha nincs a helyben forrásvíz vagy kut,  
tanácsos ciszternákat készitenünk,melyekbe minden tetőről 

 

összegyüjthető a viz.túégpedig a következő módon készülnek. 
 

XVII. A viztartókról és a. hide • vizes  kenőcsről  

A signiai vakolattal burkolt fal mérete - amint az 
 

számodra ízléses és megfelelő - inkább hosszabbra,mint szé- 
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lesebbre készuljön.Ennek mélyén a kőtörmelékkel regszilár -

ditott alapot téglapadlózattal telttik egyenletessé ugy,hogy 
helyet hagyunk a lefolyócsatorna számára.Ezt a padlózatot 
nagy gonddal addig kell surolnunk,amig fényes nem lesz,vala-
mint kövér,-alvasztott szalonnával folyton dörzsölnUnk.Amínt 
a nedvesség lehuződása után >negszáradt,az oldalfalait is 
hasonló kenőanyaggal vonjuk be,nehogy valahol megrepedjen, 
és igya hosszu s teljes száradás után a viz bevezethető. 
Angolnát meg folyami halat szokás betenni és ezekben tarts-
ni,hogy a mozdulatlan viz az uszkálásuk révén folyóviznek 
tUnjék.11a pedig a padlózat vagy az oldalfalak vakolata egy-
szer valahol meglazul,egy olyan kenőcsöt használjunk,amely 
a résen átszivárgó vizet el tudja rekesszteni.A repedéseket 
és a ciszternák hézagait,a halas medencéket meg a viztartó-
kat ilyen módon javitsuk ki,hogyha a viz a köveken át elszi- 
várog: Végy folyékony szurkot,amennyit csak akarsz,éss ugyan-
annyit abból a kenőcsből,amelyet kocsikenőcsnek /axungia/ 
nevezank,illetve faggyuból.Akkor keverd össze mind a kettőt 
egy fazékban,és addig főzd,amig habos nem lesz; azután vedd 
le a t eizről. Amikor ez a keverék kihalt, tégy bele apránként 
meszet,és az egész keveréket egy tömeggé gyurd össze.S midőn 
a vakarékhoz hasonlóvá tetted,a sárölt és szivárgó résekre 
tapaszd rá,és igen keményre gyurva taposd beléjiik2Célsszerii 
a vizet agyagcsöveken odavezettetni,és fedett víztartókba 
eeorgatni.Az esővíz ugyanis mindegyiknél alkalmasabb a fo-
gyasztásra annyira,hogy - bár egészségtelen folyóviz álla-
potban is használható - a tisztálkodásra és a kertmiivelésre 
is tartogatni kell. 

XVIII. A borosnincéról 

]szs ki fekvésií vagy árnyas helyhez közeli,hüvös 
borospincénk legyen, távol a fürdőktől, istállóktól, s3iitőke-
nencétől, szemétdoaboktól,viztísrolóktól,viztől és egyéb rossz 

azagu helyektől, szUkséges felszereléssel ugy kell ellátnunk, 
hogy a termés ne foghasson ki rajta,és ugy kell elhelyez- 
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nünk,hogy ez oszlopos épület alapjánál magasabb helyre ke-
rüljön a présház,amelyhez - két olyan kád között,amelyeket 
a bor befogadására ide süllyesztettek - három vagy négy 
lépcsőn lehessen feljutni.Hzekből.a kádakból beépitett le- 
folyócsatornák,i1letve agyagcsövek vezessenek a külső-fala-
kon körben,és a közeli járatokon át ömlő bort az oldalukhoz 
állitott hordókba csorgassák.Ha bővebb a  termés,a középső 
részt hordóknak engedjük át,anelyeket - hogy a járást ne 
akadályozzák -- magasabb állványokra vagy hordókra téve tu-
dunk eihelyezni,egymástól nagyobb távolságra,hogy - ha a 
helyzet ugy kiver±3a - a borkezelőnek átjárási lehetősége 
nyiljék.ía pedig a hordóknak egy külön helyet szánunk,azt 
a helyet a présház mintájára rövid ászokfákkal és tégla-
padlózattal szilárditsuk meg,hogy ha egy hordó észrevétle-
nül kiömiene,az alattuk lévő kádban a kifolyó bort fel le-
hessen fogni,nehogy kárba vesszen. 

XIX. A csUrről  

Bár a csűrök elhelyezése ugyanazt az északi irányu 
fekvést igényli,és magasabban is,messzebb is kell tennünk 
minden  víztől,trágyától és istállótál,hüvös,szellős és szá-
raz legyen; az épületet gondosan ellenőriznünk kell,nehogy 
a repedések miatt tönkremenjen.Bzért.az egész talajt borit-
suk be két , láb nsgyságu,vagy akár kisebb méretű téglákkal, 
amelyeket egy agyagpadló-alapzatra kell rárögziten;ünk.Azu-
tán az elrekesztett magkamrákat,ha bőséges termés ígérkezik, 
a magok szerint osztjuk el.Ha a silány földek kevesebbet 
igérnek,akkor vagy vesszőfonatos állványokkal kell elkülö-
nitenünk a magtárakat,vagy vesszőből font kasokba gyűjtjük 
a gyenge termést.A magtárak felépitéee után azonban sárral 
kevert olajhabbal kenik be a falakat,amelyhez polyva helyett 
a száraz vadolajfa,illetve az olajfa leveleit teszik hozzá. 
Ha a bekent fal negszáradt,ujból olajhabbal locsolják meg; 
s.ha száraz lesz,akkor fogják behordani a gabonát.Bz az el- 
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járás a zsizsiknek és a többi kártékony állatnak puszti-
tására történik.8gyesek a gabonába keverik a koriander 
levelét,hogy hosszasan tartósitsák.De semmi más sem alkal-
masabb a gabona tartós tárolására,mint ha a azérüről egy 
másik,közelí helyre hordva néhány napon €t lehiii,és igy 
kerül a ceürbe.Columella helytelenitil  a gabona forgatását, 
mert a rovarok jobban elkeverednek az egész gabonahalmaz-
bán.ala azokat nem bolygatják,a tetején egy tenyérnyi szé-
les rétegben megállapodnak,és e gabonaréteg pusztitása á- 
ran a többi sértetlen narad.ügyanásak ó állitja,hogy az 
említett mértéken alul a kártékony rovarok nem szaporod-
hatnak.A száraz peremizs - amint s  görögök mondják ' - a 
gabonára rászórva növeli annak tartóaságát.A déli széltől 
azonban a csűröket óvnunk kell. 

XX. Az ola.isajtolórál  

A sajtolóhelyiség a déli égtáj irányába nézzen,és 
a ' hideggel szemben oly védett legyen,hogy ablakon At  kell-
jen a világosságot beengedni.Igy egyrészt azokat a munká-
kat,amelyeket télen kell eivégeznünk,nem akadályozza a hi-
deg,máarészt az olaj - amikor sajtolják - a langyos levegő 
révén a fagytél sem tud megdermedni.Zuzómalmokkal,kerekek-
kel ás s' j tolóival alakult ki az a forma, amit a szokás meg-
követelt.Az olajtároló edények mindig tiszták legyenek,ne-
hogy régi avasságukkal a fries olaj illatát megrontsák.ila 
pedig valaki fokozottabb gondosságra törekszik, 'hővezetn 
csövek alátételével magasitea meg a kövezetet,és egy ke-
mence fűtésével vezessen alája meleget.Igy a sajtolóhelyi-
séget tiszta,meleg gőz fogja füstszag nélkül felmelegiteni, 
mely miatt az olaj szinére és izére nézve gyakran romlik 
meg. 	 . 

XII. A lovak és az ökrök istállóiról  

A lovak és az ökrök istállói dél felé nézzenek ugyan, 
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de ne hiányozzanak róluk az északra nyíló ablakok,amelyek 
télen bezárva semmit sem á rtanak,nyáron kitárva meg hiisi-
tenek.1Iaguk az istállók ez állatok patái miatt minden ned-
vességtől mentesen porhanyositottak legyenek.Az ökrök fé-
nyesebb szőrűek lesznek,.ha közel  van a t3izhely, és a fénye 
felé törleszkednek.ggy-egy pár ökörnek nyolc láb szélessé- 
gü és tizenöt láb hosszuságu állóhely bőven elég.A lovak 
iotálióiban erős  deszkákat kell alul elhelyeznünk,hogy pu-
ha legyen, almikor fekszenek, és kemény,amikor állnak. 

XXII. A gazdasági udvarról 

A gazdasági udvar déli irányba nyiljék,és a nap-
pal  szemben  legyen,rnert könnyebb lesz a benne lévő állatok 
miatt a nyári forróság csökkentése céljából védőtetőt kél 
szitenünk villás táxnasztékokból,rudakból és lombozatból; 
melyeket zsindely vagy - ha van rá lehetőségünk - cserép 
fedjen,illetve ha egyszerűbben 48 költség nélkül kivánjuk 
elkésziteni: sás vagy rekettye. 

XXIII. A  madárházakról  

A gazdasági udvar külső falai körül madárházakat A  

kell készitenünk,nert a madarak trágyája igen fontos a föld-
müvelés számára a ludtrágya kivételével,amely valamennyi 
vetésre ártalmas.A többi szárnyas lakhelye viszont nagyon 
fontos. . 

XXIV. A galambducról , 

A:galambduc pedig a ház központi részében felépi-
tett magas tornyocskára kerülhet sima és fehérre meszelt 
falakkal,melyeken mind a négy oldal felől szokás szerint 
eziik nyilások legyenek,hogy a galambok egyenkénti ki- és 
berepülését lehetővé tegyék.A fészkek belül készüljenek. 
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A menyéttel szemben biztonságban lesznek,ha közéjük öreg 
esparto-fU keriil,amelytől a ragadozók "talpsarut kapnak", 
mihelyt egy személy azt észrevétlenül, titokban odaviszi. 
Nem pusztulnak el,és a helyüket sem hagyják el ',hogyha vala-

mennyi nyílásra egy kivégzett ember szij-,bilincs- vagy kö-
téldarabját függeszted.Más galambokat is becsalogatnak,ha 
mindig köménymaggal tápiálkoznak,vagy a szárnyuk alatt hig 
balzsammal kenik meg őket.Gyorsan szaporodnak,ha gyakran 
esznek száritott árpát,babot vagy cicorlencsét.Harminc ki-
fejlett galamb számára pedig elég naponta három sextarius 
buta vagy rostaalja ugy,hogy a cicorl_enesét a szaporulat 

. kedvéért a téli hónapokban adjuk.Sok helyen kell felfUggesz-
tenUnk rutaágakat a kártevő állatok ellen. 

XXV. A  aerlékrcil  

Legyen a galambduó alá építve két helyiség,egy kicsi 
s majdnem sötét,ahová az olyan gerlék zárhaták,amelyeket 
a legkönnyebb etetni.Ugyanis semmi egyebet sem igényelnek, 
mint  hogy nyáron,emikor leginkább fejlődnek,mindig buzát 
vagy méhsörben áztatott kölest kapjanak.Naponta egy fél mo-
dius elég százhusz gerlének.Természetesen gyakran kell ad-
nunk nekik tisztább vizet. 

XXVI. A fenyőrig6król  

A másik helyiség viszont fenyőrigókat neveljen.Ua 
nt  s időben hizlalják őket,kitUnő táplálékot és igen nagy 
jövedelmet nyujtanak 4a takarékosságot hasznos tenyészetűk-
kel szolgálva.De a hely legyen tiszta,világos ás mindenfe-
lől sima.Ebben keresztbe helyezett rudakat r'ögzitUnk,ame-
lyeken repülésük végeztével megpihenhetnek.A friss gallyat 
is gyakran cseréljük.Apróra tört,cariai fUgée'liszttel ke-
verve bőven adjunk.S mirtuszbogyót is; ha módunkban áll, 
időnként étvágytalanságuk csökkentése céljából a.raasztixfa, 
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vadolajfa,borostyén,szamócafa termését és tiszta vizet  

adjunk.Zárjuk össze a sértetleneket és az ujonnan fogot-

takat vegyesen az olyan előzőleg felnevelt rigókkal,ame-  

lyeknek a torsa®ágában ujonnani fogságuk félénk bánatát  

az eleség felcsipegetésével enyhitik.  

XX.VII. A tyukokról  

Nincs olyan asszony,ki ne értene a tyukneveléshez,  
mely - ugy tUnik - csak szorgalom kérdéee. . lég legyen er-
r51 azt meghagynunk,hogy füstöt port és hamut használjunk.  
Elsősorban feketék vagy sárga szini.iek legyenek,de a fehé-

reket kerüljük.A szőlőhéj-tápláléktól terméketlenné válnak.  
A félig főtt árpától egyrészt gyakran tojnak,másrészt na-

gyobb tojással szolgálnsk.Két cyathus árpán 361 megél egy  

olyan tyuk,amelyik járkái.Páratlan szám tojást kell min-
dig  ezek

22
alá tennünk telő hold idején,tizedikét6l tizenö-

tödikézeknek pipjük szokott lenni,amely a nyelv hegyét  

fehér bőröcskével boritja.Ezt körömmel könnyen eltávolít-

hatjuk,és a helyét hamuval bekenjük,valamint a sebet meg-

tisztitva tört fokhagymával beszórjuk.Ugyanigy egy darab-

ka fokhagymát olajba mártva a torkukba dugung.A patkánymag  

ugyancsak használ,ha az eledelükbe mindig bekeverjük.Hogy-

ha keserű csillagfUrtöt esznek,a szemlik alatt a magok ki-  

jünnek.Ha azokat tüvel,a bőrduzzanat könnyed felnyitásával  
nem távolítjuk el,elpusztulnak.A szemilket kivUlről a por-

cain nedvével ős anyatejjel ápoljuk,illetve ammoniacummal,  

amelyhez mézet és köményt egyenlő arányban keveriink.Az e-

gyenlő arányban megtört patkánymag és szárított kömény bor-

ral ős keserii csillagfUrt levével keverve elpusztítja a  

tetveiket,ha a tollazatuk rejtett hézagain áthatol.  

Y%VIII. A ~,ávr~król 

A pávanevelés igen egyazerü dolog,ha nem kell tolva- 
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joktál és ragadozóktól tartanod; rendszerint a földeken 
kóborolva a faa-guk erejéből táplálkoznak,és csibéiket ne-
velik.Eete a magas fákat kereaik.3gyre kell csak vigyáz-
nod,hogy a mezőn szétszórtan .kotló nőstényeket a rókától 
ávjad.pp ezért a kis szigeteken jobban felneveln"dnek.gy 
pávakakasnak öt tojó elég.A kakasok a toj±sokkal ás a csi-
béikkel szemben ellenségesen vioelkednek,amig azoknak ékes 
bóbitájuk ki nem nő.Pebruár idusától kezdenek hágni.Az eny-
hén szárított bab nászra ingerli őket,ha ötnaponként me-
legen kap j ák.Hat cyathus elég egynek.A him nászvágyát nyil-
vánitja,valahányszor farktollainak szinpompás legyezőjét 
maga köré teriti,és rikácsolással előfutva minden tollának 
pávaszemét amagasba mereszti.Ha a pávatojásokat tyukok a-
lá teszik,a költéstől mentesült tojók évenként háromszor 
szolgálnak utódokkal.Az első alkalommal  öt tojást,másodszor 
négyet,hiruadszor hármat vagy kettőt szoktak tojni.1(a ugy 
tetszik,válasszunk ki kotlóstyukokat,hogy a hold növekedé-
sének kezdetétől kilenc napig üljenek a kilenc,alájuk tett 
tojáson; ezekből öt a pávatojása többi a saját fajtájuké. 
A tizedik napon valamennyi tyuktojást szedjük ki,és ugyan-
annyi más friss tyuktojást tegyünk alájuk,mint ahányat ki-
szedtünk,hogy a harmincadik éjjel,azaz a harmincadik nap 
letelte után a  pávatojásokkal együtt kelhessenek ki.Azokat 
a pávatojásokat pedig,amelyeket a kotlóstyuk alá tettünk, 
kézzel gyakran forgassuk megmert ezt maga alig lesz képes 
megtenni,Jelöld meg a tojás egyik részét,hogy erről a for-
gatását megi:merd.Nsgyobb kotlóstyukokat kell azonban kivá-
lasztani,mert a kisebbek alá kevesebbet tehetsz.Iea a többi 
tyuktól egyhez kivánod áttenni a  csibéket,Columella azt 
mondja,hogy egy kotlósnak huszonöt elég,nekem azonban az a 
véleményem,tizenöt is elég ahhoz,hogy jól felnövekedhesse-
nek.Az első napokban borral leöntött árpadarát adnak a csi-
béknek,illetve tetszés szerint készitett és lehűtött kását. 
Azután összevágott póréhagymát vagy friss sajtot adnak,de 
kinyomva,mert a savő árt a esibéknek.Lábaitól megfosztott 
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sáskát is adnak.Igy kell etetni Őket hat hónapig.Azután 
a szokott módon árpát szórhatsz nekik.A harmincötödik na-
pon pedig - miután kikeltek - a rétre is ki lesiet eroszte-
n_i a kotlós kiséretében,.amelynek kotyogása visszacsalja ő-
ket a m jorba. ,A pipet és a gyomorb4ntalmaknt azokkal az or-
vosságokkal szitatest reg, Perelvekkel a tyukot gyón it j, k. 
A legnagyobb veszély a szmukra az,amikor a tarajuk kezd 
néni; ugyanis a csecsem3khöz hasonlóan szenvednek  a  bágyadt-
sagtól,..int mikor a kis fogaik a dagadó foThusuküói kibujni 

késziilnek. 

XXIX. A  fácánokról  

4 
A fácánnevelésben arra kell ügyelni,hogy a fiatalo-

kat vegyék igénybe a fajszsporitáehoz,vagyis olyanokat,ame-
lyek az előző évben keltek ki; az öregek ugyanis alkalmatla-
nok e .raegtermékenyitésre.: árcius vagy április hónapban hág-
ják meg a tojókat.Igy him két nőstény számára elég,mert a 
szaporodási ösztöne nem ér fel a többi szárnyaséval.Avenként 
egy alkalommal költenek. .A szaporasáwuk rendszerint husz to-
jásig terjed.A házityukok ezeknél jobban költenek uey,hogy 
tizenöt fácántojáson ül meg egy kotlós; a többit a saját 
tojásai közül kell aláraknunk.A tojások alátevésére vonat-
kozóan tartsuk be azt, amit más helyütt a hold állásáról és 
a napokról elmondtam.A harmincadik napon életerős fácáncsi-
bék kelnek ki. izenöt napon  it  táplálkozzanek főtt és kiesé 
lehűtött ;rpadarával,arielyre bort hintünk.Azután őrölt buzit 
adj valsmint sáskát és hangyatojást.Csak a vizivAstől tart-
suk vissze őket,nehogy a pip végezzen veli9 .k.Hogyha a fácá-
nok a piptől szenvednek,apróra tört fokhagymával a hig szu-
rokkal kell a csőrüket folyton dörzsöletni,vagy oly módon 
orvosolni a bajt,ahogy az a tyukoknél szokott történni.A 
hizlalásuknak a módja a következő: a gy modius buzaliszt kis 
gombócokra gyurva harminc napon át elég lesz  egy hezirt fá-
cán. 

 
etetésőre; illetve,ha árpalisztet kivánsz adni,másfél 
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~.~ociius árpaliszt az imént említett idő alatt fel fogja hiz-  

ialxi.  ~g/  olnink kell azonban arra, hogy az olajjal meghin-
tett gombócok simák icgyenek,és ugy tegyfik a szájukba.,hogy  

ne kerülhessenek a nyeivUk a.lá, me.rt ha ez megtörténik, a:zon-  

nal elpusztulnak.Arrtz is nagyon vigyázzunk,hogy ne adjunk  

uj ele$éget,csak az előző megemésztése utFan,mert a fennaka-

dó táplálék igen könnyen n vesztüket okozza.  

~~ . A ludakról  

Libát tartani  viz nélkül meg fit  nélkül bizony nem  
könnyű; az iltetvényeknek ellensége,mert a falánkságával és  
a trágyájával a vetést tönkreteszi.Kiváló tulajdonsága,hogy  
szapora és sok a tolla,amelytól ősszel és tavasszal kopasz- ._ 
szuk meg.Bg..3 lá számára három nőstényliba elég.Ha nincs  
foly`3viz,készitsünk libausztatót.fla nincs fü,vessünk nekik  
táplálék gyanánt lóherét,görögszénát,mezéi katángot és kis  
salátá.t.A fehérek P  $24poribbak,a tarkák vagy a sötét  szinűi-
ek kevésbé, ert a vad fajtából váltak háziállatokkg.Llárcius 
elsejétől a nyári napfordulóig költenek.Többet fognak tojni, 
ha a libatojást a tyukok alá rakod.A szabaddá váló tojók 
sz inára az utolsó költést felnevelés céljára átengedjek. 
A tojni készülő libákat az ólba kell terelni.Jogyha ezt egy-
szer iiegtetted,e szokásukhoz majd önként ragaszkodnak.A lud- . 
tojásokat a pávatojásokhoz hasonlóan a tyukok alá tedd. De 
hogy  a ludtojáások ne séryaljenek meg,csalónt kell alájuk he-
lyezui.A kislibák at először tíz napig benn kel]. etetniink,  
azutó.n szr;p időben kiterelhetjük őket oda,ahol nines csalán,  
mert annak csipésétől félnek.Négy hónapig jól fejlődnek;  
u,:yanis zsenge korukban  jobban gyarapodnak.11aponta hgrom-
szor adjunk grpadarát.Ne engedjük messzire elkóezálni.Sötét, 

 

meleg helyre zárjuk be őket.Igy a nagyobbak is meghiznak a  
második hónapban; a kicsik ugyanis anis tabbnyire harminc nap a-
latt.Jobban megerősödnek,ha táplálékként vízben puhitott  
kölest adunk.A ludak táplálékai közül a cicorlencse kivéte- 
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lével vale:aennyi hüvelyes vetemény adható.Vigyáznunk kell  
arra ls,hogy a kislibák ezeknek tuskéit ne nyeljék 1e.A li-

bahizlalás céljára a görögök két rész árpadarát és négy rész  
korpát kevernek össze meleg vizzel,és ezt az étvágyuk mér-

tékéhez szabva adagol j ák.Iaponként háromszor adnak ivóvizet.  
;jfélkor is töltenek nekik vizet.Iiarminc ,nap eltelte után  

pedig,ha ugy kivánod,hogy a: májuk puha legyen,gyurj apróra  
tart carisi fügét vízben áztatva kis gombócokká,és husz na-
pon át egyfolytában etesd  a  ludakat.  

XXXI. A viztartókról  

után ezeket sorjában ismertettük,á többi teendőink-
hez kell Iátnunk.A majorsági épület körül két víztartónak  

kell lennie a földbe süllyesztve vagy kőbél kivájva,amelyek  

könnyen megtelnek akár forrás-,akár eeővizzel,hogy közülük  
az egyik a jószág meg á szárnyasok szomját oltsa; a másik  
vesszőt,bőröket és csillagfürtöt áztasson meg bármi mást,  
amit  a  falu népe bele szokott rakni.  

XXXII. A széna~a7tárcil,a pol .yvaraktárról és a farakásról  

A széna-,polyva-,fa- és nádlerakatok nem lényeges, 
 

hogy tilyen helyen.,csak szárazak ás szellősek legyenek,és 
 

a a1ajornági épülettől messze kerüljenek a gyorsan terjedő  
t veszélye Alatt.. . 

ars tli. A tr yadocabról  

A tr_'gyadombnak 4 olyan helyen kell majd lennie,amely  
a nedvessé;ben bővelkéciik,és a büzietes szaga miatt ne ke-

rüljön a központi épület homlokterébe.A bőséges nedvesség  
ugy áthatja a trágyát,hogy ha vannak benne tüskebokormagok, 

 

azok elrohadnak.A szamarak trágyája főleg a kertekre első 
 

rendű; azután a juhoké,a kecskéké ás az igavonó állatoké; 
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a sertéstrágya viszont a legrosszabb.A hamu kiváló.A ga- 

1 mbtr,=gya pedig a legerjesztőbb,és a többi szárnyasé is  

eléggé megfelelő,kivéve a moccári madarakát.I z olyan trá  

ya,auely egy  éven át állott,hasznos a vetésre,ás nem nő 
veszt dudvát; de ha régebbi,akkor kevésbé hasaznál.A friss 
trgya a réteken ugyanis a gyomnövényzet burjánzását segi-
ti el©. tenser hordaléka is,hogyha édesviz mosssa,a többi-- 
vel összekeverve trágya gyanánt szolgál,'valamirt az olyan 
iszap is, .amelyet a tuláradá viz vagy a folyááradá ok vet-
nek partra.  

MraIV.  A kert  és a 	valamint  e, kerité- ._._.~ 

ekről meg   a vetésről  

kerteknek és a gyümölcsösöknek az épülethez kö-
zel kell lenniök. F főleg a kert legyen a trágyadombnálmé-
lyebb fekvéoii,hogy azt a trágyalé magától termékenyitse;  
a szériitől távol legyen,ugyanis a porként szálló polyva  
árt :jelzi. fiz olyan elhelyezés a kedvezősahikor az enyhén  
lejtősödő sik tortilet kiilönböző szakaszokon vezeti le  a  
ráömlő vizet.Ha nincs forrlssviz,akkor kutat kell ásni,vagy  

- ha  nincs rá lehetőséged - egy víztartót kell feljebb  
késziteni,hogy az abban összegyűlő esővizzel nyári aszály-
kor locsoljuk a kertet.Ha minden ilyen feltétel hiányzana  
a azé odra,hérom--négy lábnál :mélyebbre ásd fel - indig a  

kertedet a ozőlőnek szint  talajhoz hasonlóan,hogy igy  meg-
munkálva dacoljon a szárazsággal.Noha igényessége ellené-
re brr ailyen trágyával milvelt talaj megfelel a számira,  

mé-,is a. kivélesztásánál a következő fajtákat kell mellőz-  

n:i k: a  krétát, aaaeiyet agyagnak ./argilla/ nevezUnk és a  

vörösagyanot.l!rra 	figyelj az olyan kertekben,a elyokot  
a természet csapadékban nem részesit,hogy részekre oszd  
fel,és télen dél felé,nyéron északra 1'forditsd" a megil-
velendő teriileteket.  
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A keritéseknek sok fajtája van,.1vé Helyek v lyógot 
vetve téglákból épült falak :,cintájára készitik.Akiknok 
módjukban állazok agyagból és kőből emelnek falkeritése-
ket.Többen agyag nélkül raknak egymásra egyenes sorban 
sziklaköveket ..sokan torkokkal veszik körül a megművelendő , 
területeket; ezt kerülnünk kell,bacsak nem épp mocsaras 
területet rsdvelönk,aert a kertről levezeti a nedvessécaet. 
iások a tüskebokrok dugványait éc magjait ültetik el síi-- 
vén.ykeritésnek.De helyesebb a szederbokor termését vala-
mint az olyan bokorét,amelyet csipkebokornak /rubue cani-
nue/ neveznek,éretten öoszeszedni,és vizben ázott cieor-
lencse lisztes tartalmával összekeverni; azután régi es-
parto-fübril készült köteleket ezzel a keverékkel ugy beken-
ni,hogy a kötelekre ragadt magok a tavaszi időszak kezde-
téig megmaradjanak.Iajd ahova a kerités kerül,két,egjmál-
tél három lábnyira elkülönitett barázdát készitUnk r4sfél 
láb alélyen,és mindkét kötelet a magokkal együtt puha föld-
del  betakarjuk.Igy a harmincadik napon . kihajtanak a tüske-
bokrok,melyeket - mivel még zsengék - karókkal szükséges 
megtáaasztanunk, s melyek  a  köztük üresen maradt terület 
fölött majd összenőnek. 

A kert részeit aindenesetre ugy kell beosztanunk, 
hogy azokat,a::elyekbe ősozel fogunk vetni,a tavaszi idő-
szakban kapa juk meg;aa ielyeket tavasszal fogunk ... gokkal 
bevetni,az őszi iűőazakban kell majd felásnunk.Igy mindkét 
talaj forgat t s eredményesnek bizonyul a hideg vagy a meleg 
kedvező hatása révón.Az ágyásokat keskenyre és hosszura 
kell k< ezitenünk, vad yís tizenkét láb hosszura és hat láb 
szólesre ugy elrendezve,nogy mind a két oldaluk felől tísz-
tit.i atók legyenek.az ágyásszegélyek pedig nedves vagy ön-
tözött talajon két lábnyira magasodjanak fel; a szárazon 
elég lesz egy  lábnyira megemelni.Az ágyások között - ha 
azokat vizzel szoktuk elárasztani - a térközöknek az ágyá-
soknál magasabbnak kell lenniök,hogy könnyebben ráfolyjék 
az ágyásra a felülről ráeresztett viz,és - amint a szomjas 
földet kielégítette - elrekesztve más irányba lehessen te-
relni. 
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isoha a vetés idejét mainden hónapban határoz-ottan köz5ljük„ 
mégis mindenki a talaj és az éghajlat viczonveihoz igazod-
jék.Hüvös vidéken az őszi vetés előbb történjék,a tavaszi 
viszont kessőbb; meleg tájakon pedig az őszi vetés történhet 
k6sőbb,és a tavaszi korábban.Amiket vetni kell,olyankor ves-
sük,alikor növekszik a bold,amiket veigni vagy szedni kell, 
olyankorl aaikor fogyóban van. 

4X.4:1T. A kert és a  szántóföld védelméről 

A köd és gabonarozsda ellen a kertben több helyen 
felhal_aozott  szalmát  és szemetet égess el,az egészet egy-
szerreoalikor ldtod,nogy belepi a köd.4  

A jégesővel szemben sok mindent tanácsolnak.Aldo-
zati lisztetpiros szinU posztódarabbal takarnak le.Hason-
lókénp véres bárdokat emelnek fenyegetően az ég felé.Továb-
bá a kert egész területét fehér venyigével övezik,vagy ki-
feszitett szárnyu baglyot szogeznek oda t illetve olyan vas-
eszközöket kennek be medvefaggyuval,melyek munkához valók. 
1gyesek a iedvehájat olajjal puhitva elteszik,és ezzel ke-
nik _deg a késeket,a_likor metezeni akarnak.De ennek sz ellen-
szernek titokban kell maradnia,hogy ogyet&en metszőmunkás 
sea tudjon róla; azt mondják,bogy ennek akkora ereje van, 
hogy sem a jég,sem a köd,eem bármiféle állat sem képes ár 
tani.dekes,nogy as elniresztelt titoknak nincs foganatja. 

A azunyogok ás a meztelen csigák ellen friss olaj-
habot,vegy a nelyiségekb61 km-L:1ot szórunk. 

A hangjkal szemben,hogyha a  kertben  van a boly 
nyil6sa,egy oegolyszivet tegyünk;  hogyha  eli:bujnak,az egész 
litterlletet ha.auval vagy fehéragyaggal szórjuk fel. 

A nernyók ellen a vetnival6 magok a varjuháj levé-
ben vagy a hernyók vérében úzzanak.A zöldség közé csicseri 
borsót kell vetni a sok rémjárás miattalómelyek fügefahamut 
szőrnak a hernyókra.Ugyancsak tengeri csillagvirégot vetnek 
a kertben,vagy éppen felaggatják oda.Egyesek ővezetlenül, 
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kibontott haj jalouezitláb 	menstruáló nőt vezetetnek  
íöriil a kertben a uernyék ős a többi :-rtalom  
a kerten pelUl folyamai  rákokat szegeznek fel szgmos .'r ~elyen.  

Afféle űllatokkml szeaabc-n,a:aelyek a szőlőre kér-  
tékon.yak,}aa;y j a rotna.dalsi.g olajba zlztatva olyan kőrisho-  
stBye'ír.t~.t puxtul?7.i,a1: .:i1yE;neket a rózsákon szoktunk  t€í,l_~lrii, 
és - wúikor Jetozeni kell a szőlőt - a metszőkéseket ezzel  
az olajjal kend be.Az olajhabtól ős amcrhaepétől elpusz-
tuln~..k a po%oskar.k,ha az ágyakat vagy a szálláshelyeket  
:.:=ee`Kenji.ik,nci_sk;ilöaben az olajban puhitott narostyánleve-  
lekt5l,illé:tve a meg,pürkölt pi.ócé.ktál.  

logy a konyhakerti vetemények ne teremjenek kár-
tékony 4:3la.tokaa,t,.ainden T.dlagot,c̀l.'?iGlyet el akarsz vetni,egy  
teknősbéka toknőjében szdrits,illetye vess több helyen 
men tát,de faeg a k,:poszta kc3zt.Azt mondják,b.ogy egy ke-
vés elvetett cicorlenese is m.egteszi,kUlönösen ott,ahol  
a retek és a répa, nő.  Vagy  ha, erős ecetet bel6n .dek levével  
kevorve r:ihiatesz,azt Líoaa:ij:sk,hogy a zöldségfélék  bol~~it 
e lpusz ti.tja. 	 . 

Az t ~ : ouciják,a aernyót pusetitj€a az,aki a fokhegy-  
,au sz  írát a feje n.élkiil a kert  minden  részén több helyen  
elégetve b:izt zerjeszt.iTa flz:Aút gondozunk,mondják,hogy  
szétdiirz:3lt fokna,ynAval kell  a metszőkéseket :néífekenni.  
:é; a szaporodásuknak is gátat vet,ha a fák vagy  a tőkék  
töve 	k zi;rzlnyt 	ként gyujtasz meg, vagy  ha a szom-  
wz.id 	iisszebzezieiit úernyaat vizben feliorraloci,és  
c k.ertes ez:éµz terUlet;-n sL6ti;n.tögoted.  

_ogy a. kb risbogarak ne Lzrtsanak a szőlőnek, Azon  
a : ~ü, -1Z3 jikiivö2, kell szétdörzsölni őket, airselyen a ietszci-  
kc  seket fenik.  

?'c, .•íakritosLlia.zt dllitja, ~3ogy sem a fáknak, sem a  
vet,ftsnek 	.~rt:iat se-::liféle élöi.ény,  i:og,q'raa sok folyami  
vagy tengeri. r:'kot - t.íelyeket a görögök pegurus-nak nevez-  
nek -,nem kevesebbet,.eint tizet agyagedénybe vizbe téve 
letakarsz,és kiteszed a czabadba,hogy tiz napon át a tiiző  
nap hevitse.Azután amikről csak kivánod,hogy sértetlenek  
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maradjanek,locsold le s és nyolc npp 	ezt ismételd 
meg,amig óhajod szerint laoger5södnek. 

A hangyákat olüzöd tart szurokfilvet (58 ként szór-
va a kijdratukra.bz a mőheknek is '1.- t.ilasonlóképpen,he az 
tires csigeházakat el6,3eted,és ezzel a hamuval a lyuket be-
taposod. 

A szunyosokat a kiöntött galbanun vagy kén rieszt-
ja el; a bolhákat a kövezotre többször r6locsolt olajhab s  
vagy a vizb®n dörzsalt vadkömóny,vagy a vizben puhitott 
balzsamuoorka magja,melyet gyakran kell raocsolnunk,illet-

ve a  büdös  gönye fanyar izétől átitatott csillagfürt leve. 

Ha egy  tálba  sUrld olajhabot öntesz,ós a házban éj-
jel kiteszed s bele fognak  ragadni  ez egerek.Hasonlóképp el-
pusztulnak sha sajtot,kenyeret s zsirt vagy eirpadarát fekete 
hunyorral összekeversz s és eléjük teszed; a balzsamuborka 
és  a sártök adagoldsa is ugyanigy a vesztüket okozza. 

A mezeiegerekkel szemben Apuleius azt javasolja, 
hogy a magoket marhaepében kell áztatni,miclőtt elvetnéd. 
144Aolyek az oleander leveleivel ttimik be a lyukaikat,s mig 
kifelé igyekeznok s ezek iliegrágása következtében elpusztulnak. 

A vakondokot a görögök ezen a módon tizik el: Egy 
diót vagy egy ugyanolyan keoénységü,bdrAllyen fajtáju csont-
néjas terA,óct kifuratnak.Abba1.71e<4felel6 mennyiségii kénnel 
együtt polyvgt és cédrust tetetnek.Azut(,n Tiinden kis kijá-
ratot ős ale&L2radt val:ondlyukat fendosan betöletnek,egy 
nyilst s cA.ely tlas,eZnagyatnak; ennek beVzstdban a be-
idlrol meggyujtott dit usy helyezik el,ho7y nz 
daln leveG6t 1:phassola s s Ezt a L.T°sik oldal6n kipöfékelje; 
igy sAlután a föld alatti j'ar.atok fUsttel telitődtek,a va-
kondok vagy rötan eluenek:11 vacy elpusLtul. 

A :,ezeie,:erehet a cyakori érintkezéstG1 rühesség 
lepi iegés elpus.„titja,ha a hijárataikat a kocshayos tölgy 
hamugval betömöd. 

A kigyék szinte minden osipős szagtól menekülnek, 
60 mérgező lehelettiket a mardosó füst ártalmatlanná teszi. 
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►n €?eys' ~rak ~,a1bcAm:aot,iZietve szarvr.Qaganc_:ot,liliogyt,  
keeekokörasökot. Fl:yen .aó ~ on a -,reszecíeimeo :: böa°a? -yeke t  t:"vat 
tae't jnk.S  

g;5r6 :- :áknck tAz e, b61c s:::°njUir, `r.orvha hirtelen s6ska-  
fe3.bő 	Liinele:a eTA,e,r fedE;i 	imződik, r_fc, t4ov ,;bbvo-  
n.ulf:-~t; he  ~Jedi~; ol ~"vigSrciz~ tl.;~~:ta~e:twrckct szabad ég Platt  
lepnek :?eg, se :,_flifc?le term6st oe;a 11:altr?wk,: ~aoPrha :i3nelryjjan  
riigt3n. f e41 aZ: Anekalnak. Az t is tillát j,kk,Llag:i e.lüzi, Őket  
a x: eserli csi11ogf?.lrt vagj atmlzse ~.*~uborka 	leve, ha sóm  
1`!vel JE:J's.íkev't?rvG-' Untik éti.. ~.-'me1,'ok u y>'y7 ve5lik,of-47 t?  s:.skst  
way  a  skordiót e1r3.eszthat jak,hn néh:nyat kvzött:,ik el.e.ázet.. 
t2rí:k.  

A hernjét egyesek 1'Iigefahszaval pu::4ti tVk.R ha meg-  
, ,«ir,-,,f.YB:.Y]aiC, Jkcirvizeletet °s olwajl2aot3t agyenl t ~.̀ r ,i"iyban kever-
ve kell foltorralxai,ős 	lahUlt - ve.1.a.'..cr:~.ayi vetea6nyt  
ozzel a 36vei locF;olj uog.A göri: t;dk az olyan ál.latokat,ame-  
lyok a kE..riteknek szoktak úrte.ui., praazokori.dezz-nek /prasoao-  

,:'iOes/ nevo zik.i zórt a frisson  leolt Lirld ,womr,¢t N Úarta3-  
n  ~  val egyiit t azon a helyen, ahol ny iizstigri.ek, könnyeaón ki. kell  

Ix•i.toaaed.fL4 t nap ::z:a.:lva ezci;:et az 	ösz-  

O'<'.t; llve rAta. rY'tá0 ~," Güt kanzer vagy hdra "'zflr ;`:0.r~4Esttetl,  

vala tc:riáayi fa j t  ;j J:at kiirtod annak, ami Ivirt oko ~. o t t .  

Van olyan ic,'lE;meYiy ls,hogy a .jclge35  GI~ r•j, ~.~.áz ~ to 

azzal.,ha vc;laki ogy krokodil-,hién.u- vagy a6kab;árt ;>r.i." rlpka  
tor .,rlett;n h5b•Ulhos.°cá,és .:r:jors6gi ópilietében v. ~̀,gd'  az tdA:v'a-
r,:ban a be j_lr,strta felah.aszt,iza lLt jcl,xaos;: ►° vcszÚ3.y fuuy7eizet. . 

lszgA,°"$C;.3alt 	jobb Rf',z6bC$u 	fgri>..otQ ut n:3E: .'.c ?'ó vt'•i3:T' öGlt  

t-,y tva zes-e sgtUlA t:l. ta Sú. : l.:,s,.:ertek.en,6 sIri::,szdt6X°te,L'oTM  

a i did.in oly :aédon Jel,yezi el,zaaEy a hithr>j l€xto2 rvzöket  

raIc,.yc°lo ;y aa : orjultrissen., s5t i'orli tot ; 	marad-  
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lött wYYol ~Ml L Y ~:I~+~L/4d ~i.3iJ~it3 1~i~i`1~S.E1~`liLi~..2fG3 Ci~LLk ~ • .i~....Ylr Cl  iV-  
n.To3et:; ve.jzec3eioet észr8veszik,eey tbikriit turtve, a Yelb.ci  

képét f©lfocIj<:.k,ás e zzel a védokezdeeel tivol tartjF"ik,€3ktir  
az6rtoert nem tetszik t.eki. a :aeg;:.atatott ti.ikörke;p®,akdr  
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e76rt, ;(iert a me6kettGzött maeik képmé.sátnl visszaried.iiason-  
lóképpen. ugy vE:lik,i;ogy egy fóka bőre aszőlesker. t ic;azepén  
egy tiAcére rdeoritva a fenyegető veszedelemmel szemben az  
egész kertterUletet _iegvédi.  

A kert vagy a széntófőld valamennyi mrl,7£3 - mondják -  
minden i;ejtc;l éű vészta védett marad,,ha a balzearnubork3 tört  
Tycikercjzvel eeyiitt elúzelog beáztat ják.hasonlákénpen p ^y  

sec: eh ot  t kanca, vaEy 	inkább egy nőstény szamár koponyá--  
j rt a kerten 	kell eli,ielyezni.Az a hiedelem jArja ugya-  
r:is,hogy a jeleniétakkel termékennyé  teszik mindazt,eelire  
7e.n,éznek.  

szértiri;l  

A szérUnek nem fontos meseze lennie ae43t-joreégi  é- 
p' ~ lettól 

 
egyrészt a gabonakihordás könnyebbsége céljAbó1,  

rnsréczt azprt,nogy a gazda vagy az intéző jelenlétét ryanit-  
va a kisebb visszaélésektől is visszariadjanak.?éapedig le-  
gyen az kovekőből rakva,vagy hegyvidék sziklájéba vájva,vagy  
a nyo.etat:_ás iaején barmokkal keményre tapostatva és vizzel  
lelocsolva,vÁF :ál ,eke.ritve és iceményfa izorláttal mEgerúsit-  
ve a jószág taiatt,etelyet .ri4ontatéskor rávezetünk.Ennek a  
kö.r..n .y-lkén legyen  egy evlai& sik és tiszta teri.ilct,Yiog,y az oda-  
no ec€otfi Ü€:bona lei2illjön, és a esiirzikbe kerii:l jiin.; ez az el já-  
rig r:iajd a t:,l,rtóes•Wnak vaik jo.vara.Legyen tovább4 E tet-  
szés o Fe :r.inti oldal fel )1 a Is'özalben,foleg a ceapadókos  tá- 
j€_tcon 	tetővel elle:tott liely,nogy abban - h« a sziiisség  
ugy kiv«n.ja. - a  hirtelen taic.~adt esFak miatt a Tabonét akir  
tiszta,aki.ár félig kicsépelt dllw,potban gyorsan  elbei.yezzék.  
::;écperZiJ egy  kie:_=_elked;; griiriciEnfelól szellős helyen le^Ten,  
de t:.vol a kertekt::1, szt:"1, ktő1 ás gyi.ia,rülceösöktál.:.Tert  
ként a fás növények ,:,yökereinek a tragya ég a polyva jót  
tesz,ugy a lsvelekre re:re.kóciva lyukképződést ás  száradást  
okoz. 
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XXXVII. A  méhkasokról  

A méhest nem messze a gazda házdtól,illetve a 
kert elealönitett,napfcnyes és szelektől védett,relegebb 
részében kell elhelyeznUnk, amely négyszögben felállitva 
a tolvajokat valamint az e2berek és a jószág behatolását 
gétoija.Legyen virágokban gazdag,melyeket a fUveken,bok-
rokon meg a fákon a szorgalom 4poljon.Teremjen füveket; 
szurakfüvet,kerti kakukkfttvet,keskenylevelU kakukkf'ivet, 
csombort,mézfUvet,réti ibolyat,aszfodélt,citromfU:vet,ma- 
3 orannát, j ácintot, amelyet irisznek /iris/  vagy  ;ladiolusz-
nak /gladiolus/ Mvnck leveleinek hasonlósága miatt; nár-
ciezt,sáfrényt és egyéb kellemes illatu ée virágu föveket. 
A bokrok között pedig legyenek rózsák,liliomok,sárga vio-
lákd s rozmaring,boroetyán; a fák között jujubafa,na.ndula, 
szibnrack,körte és olyan gyümölcsfák,aaelyekből a virá-

gukba felszivódva semmiféle keserű nedv sem jut; a vadon-
termőek pedig a matkktermő tölgyek,a terpentinfa,anasztixfa, 
cédrus,hárs,a kisebb örökzöld tölgy 48 a babérbangita.De 
az Artalmas tiszafát távolitsuk el.A legfinomabb nézet a  
kerti kakukkfU nedve szolgáltatja,m,isodrendU az izsóp,a 
keskenylevelű kakukkfü,illetve a szurokfü,harmadrendü a 
rozmaring és a csombor.A többiek,mnint a szamóca és a kony-
hakerti vetemények a vadméz izével szolgálnak.A fék pedig 
legyenek észak felől elhelyezve.A cserjék `reg a bokrok a 
keritések tövén huzódjanak.A növényeket azután a keritós-
cserjék mögötti sik területen vessük.Lgy csendes forrás 
vagy patak huződjék erre,aiiely áthaladva sekély mélyedé-
seket forraáljon,ezeket itt-ott keresztbe fektetett vesszők 
takarják,hogy nyugodt helyet nyujtsanek a méheknek,a i.kor 
megszo:ajaznak.Azonben ettől a méhestül t4 vol kerüljön min-
den kellemetlen biiz,fürdő,istálló,konyha 45 csatorna..Azu-
tán UzzUk el az olyan (illatokat, amelyek ellenségei a mé-
heknek: gyikokat,molyokat és ezekhez hasonlókat.A madara-
kat is rongyokkal és kereplőkkel riasztgassuk.A moceokta- 
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lan,tiszta méhész,ha uj előkészitett méhkasai vannak,gyak-
ran látogasson oda,hogy azokba a méhrajok csapongó fiatal-

jait befogja .Kerülnünk kell a mocsárbűzt és a perzselt rák 
szagot valamint az olyan helyet,amely az emberi hangot ha-
misan veri vissza.Ne legyenek itt olyan fiivek,mint a kutya-
tej,hunyor,thapsia,fehér iiröia,balzsamuborka ás minden egyéb 
keserű iz,mely a mézgyujtéere káros. 

Azok a kasok a jobbak,amelyek parafáról lehántott 
kéregből készültek,mert a hideg vagy a meleg erejét nem en-
gedik át.Lehetnek azonban pálcakáróból is.la ezek hiányoz-
nánek,füzfavesszőből készüljenek vagy kivájt fatörzsekből, . 
illetve hordókhoz hasonlóan deszkábál.Az agyagból égetet-
tek a legrosszabbak,mert télen lehülnek,nyáron átforrósod-
nak.De az olyan területeken belül,amelyekről meghagytam, 
hogy be kell keritennünk,készitsiink három láb magas állvá-
nyokat cseréppel burkolva ás márványvakolással lesinitva 
a gyíkok és egyéb élőlények kártevése miatt,antelyeknek 
szokásuk bemászni; és ezek fölé az állványok fölé ugy he-
lyezzük el a méhkasokat kis térközökkel elkülönitve egy-
mástál,hogy az eső ne hatolhasson be rajtuk.A hideg és a 
meleg káros hatása miatt a rajok csak szűk nyíláson járja-
nak ki.Bgy magas fal álljon a hűvösebb szelekkel szemben, 
hogy a kasokat védve a helyet felmelegithesse.Valarennyi 
bejáratot a téli napfény irányába forditsuk,amelyekből a 
parafaburkolaton kettő vagy három legyen olyan nagyságu,a-
aely egy méh testméretét nem haladhatja meg.A őzük bejárat 
ugyanis igy feltartóztatja a kártékony állatokat; vagy ha 
a méhek ki akarnának rajzani,kirepüléskor - mivel nem hi-
ányzik - egy másik kijáratot is használni fognak. 

XVIII. A méhek beszerzéséről 

Ha méheket kell vennünk,Ugyeljünk arra,hogy teli 
kasokat vásároljunk; ezt a dolgot egyrészt a bepillantás, 
másrészt a zűmmögée erőssége,illetve a ki-bejáró raj élénk- 
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sége árulja el.Inkább a közeli,mint a távoli vidékről laze-
rozzük/,nehogy a környezetváltozás megártson nekik.Ha pe-
dig messzebbre kell szállitanunk,éjjel vállon vitessiik; ne 
tegyUik le,és ne nyissuk ki a kasokat,csak ha már beállt az 
est.Azután három nap mulva vigyázzunk arra,hogy a raj tel-
jesen ne hagyja el .a kijáratait.Ilyen elővigyázatosság foly- 
tán ugyanis meggondolják azt,hogy megszökjenek.Ezekre meg 
a többi egyébre vonatkozó tennivalókat majd mindegyik hónap-
ban:tegadjuk.De van olyan elképzelés is,hogy ram szöknek 
el,ha az. elsőszülött borju trágyáját rákenjük a méhkasok 
szájara, 

MIX . A fiirdőkrcil ..._- 
4 	Ha  bővében van a viz,nem meglepő,hogy a családfő für- 

dő épitésére gondol; ez az elgondolás igen sokat jelent a 
kedvtelésnek és az egészségnek.Ezért a fürdőt azon a lak-
osztAlyon létesitsük,ahol a fiités lesz,egy nedvességtől 
mentes helyen,nehogy a kemencék közelében lévő nyirkosság 
lehütse.Az ablakait délről ás a téli napnyugta felől tegyük, 
hogy a napfény egész napon át melegitse és megvilágitsa. 
A fürdőszobák padlózatát pedig igy készítsd: Egy sik teret 
először is két láb nagyságu téglákkal boritasz; de a köve-
zet a kemence irányába ugy lejtsen,hogyha egy labdát teszel 
bele,ne tudjon benne megállni,hanem a kemencéhez guruljon. 
Igy  majd  lehetségessé válik az, hogy a láng magasra szökve 
a fürdőszobákat jobban átmelegiti.Erre a kövezetre támpil-
lérek legyenek épitve tégláből,megdalgozott agyagból ás nö-
vényrostból egymástól másfél lábnyi távolságra két és fél 
láb magasan.E támpillérek fölé két-két négyszög alaku cse-
réplapot kell tennünk feliil,és ezekre kell ráépiteniink a 
kőburkolatot,és azután - amennyiben módunkban áll - árti-
vánn.yal burkoljuk.Állitsunk fel egy álomból való vizmele- 
gitő edényt,melynek alján egy ércserpenyő van,a kádak köz-
ti részen,kivilről a kemence fölött;_ ehhez a vizmelegitő 
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edényhez egy hideg vizet szállitó csövet kapcaoljunk,és 

innen vezessen a kádhoz egy hasonló méretit cső,acnely any-

nyi meleg vizet szállit befelé,mint amennyit a hidegvizes 

cső neki juttat.A fürdőszobákat pedig ugy tervezzük hogy 

ne legyenek négyzet aiakuak,hanem ha például a hosszuk ti-
zenöt lábakkor a szélességük tiz láb legyen; ugyanis a gőz 

jobban terjed a keskeny járatok között.A kádak alakját min- 

denki a  saját tetszése szerint tervezze.A hidegvizes fürdő-

szobák a nyári fürdőkben északról kapják a fényt,a téliek-

ben délről.Ha leheteéges,ugy épitsiik meg a fürdőket,hogy 

a kerteken át folyjék le azoknak minden ezennyv3ze. signi= 
si vakolatu helyiségek a fürdőkben tartósabbak; amelyek meg 

üreges téglából készülnek,keresztbe fektetett vasrudakkal 

és vasivekkel erősítik meg.ne ha nem áhajta®z üreges téglát 
beépiténi,a.boltozásra és a vasrudakra két láb nagyságu tég-

lalapokat rakj vaspántokkal összekapcsolva,összegyurt növé-

nyi rosttal és agyaggal megtapaeztva,és igy egy cserépbur-

kolással alapozd; azután fényes márványvakolással ékesitsd. 

takarékosságra törekszünk,megtehetjük azt is,hogy téli 
lakosztályt épitünk a fürdő fölé; ezzel egyrészt meleget 
bocsájtunk a lakásunk alá.,másrészt alapozást takaritunk meg. 

XL. A meleg:  és hidegyizes kenőcsökről 

Jó tudnunk,nivel fürdőkről van szó,hogy melyek a 
meleg- és hidegvizes kenőcsök,hogyha a fürdőkádakban egyszer 
megrepednének a kötőanyagok,gyorean segíteni lehessen rajtuk. 
A melegvizes kenőcs összetétele ilyen: Keverj össze kemény 

szurkot,fehér viaszt egyenlő arányban meg kócot,a folyékony 

szurokból az egész sulyarány felerészét,apró kagylóhéjat, 

mészport mind egyszerre,és tömesd be vele a repedéseketaáe-
képpen: Törj Össze mozsárban lágy ammoniacumot,fiWgét,kócot, 
puha szurkot,és a repedéseket kend be. iáképpen: Ammoniacu-

mot :neg ként,mindkettőt oldott állapotban kend rá vagy tinted 

bele a repedésekbe.Továbbá: Kemény szurkot,fehér viaszt és 
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lágy ammoniacumot egyszerre kenj a repedésekre,és az egé-
szet sütővassal tömitsd.Továbbá: Oészport olajjal keverve 
kenj a repedésekre és vigyázz,hogy közvetlenül viz ne érje. 
Másképpen: Keverj bikavérhez és olajhoz mészport,és a kö-
tések hézagait tapaszd be vele! Továbbá: Fügét ős kemény 
szurkot valamint száraz kagylóhéjat egyszerre megtörsz. 
klindezzel a repedéseket körültekintően bekened.Hasonlókép-
pen hidegvizes tapaszok: Ökörvért,mészport,vasreszelékkel 
együtt mozsárban megtöröd,és viaszkenőcs módjára elkászi-
ted,valamint intézkedj,hogy bekenjék vele.Továbbá: Olvasz-
tott faggyu szitált hamuval keverve a repedésekbe hatolt  
hideg vizet majd elrekeszti,ha bekenik vele. 

IiI,I. A pékségről  

Ha van bőven viziink,azt a fürdők csatornáiból a 
pékségekbe kell vezetnünk,hogy ott  vizimalmokká alakítva 
állati vagy emberi munkaerő nélkül őrőljék a gabonát .4  

XIII. A mezőgazdasági munkaeszközökről 

Készitsünk olyan munkaeszközöket,amelyek vidéken 
nélkülözhetetlenek: Egyszerü ekéket vagy - ha a táj egyen-
letessége lehetővé teszi - olyan "füles"-eket,amelyekkel 
a vetést a téli taiajvizzel szeriben mélyebb szántás révén 
növeszthetjük meg; 4kétágu kapákat,csákánykapákat,kertész-
késeket,hogy azokat a fáskertben és a szőlőben használjuk. 
Továbbá sarlókat meg kaszákat,ásókapákat,"farkasftirész"-eket, 
azaz könyöknyi hosszuságu kisebb-nagyobb kézifürészeket,a-
melyekkel könnyit - ami a közönséges fürésszel lehetetlen -  
a fatörzsek csonkolása vagy a szőlő gondozása; ültetőfákat, 
amelyekkel a vesszők helyét a szőlőültetvényen kimélyitik, 

kacorkéseket,amelyek élesek és a hátuk felől, félhold a for-
rnájuk,valamint kisebb görbe metsző"késeket,amelyekkel a fia-
tal fákról könnyebben csonkolják az elszáradt vagy kiálló 
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ágakat. Továbbá kiesi, rövid nyelii, fogazott sarlókat, amelyek-

kel a gyomot szoktuk levágni,kisebb kézifi,Uréezeket,ásókat-, 2  

irtókapákat,melyekkel a tövisbokrokat pusztitjuk; egyszerit, 

illetve csákány alaku baltákat,egy vagy kétágu kapákat,il- 

letve olyan csákányokat,amelyeknek az ellentétes oldalán két 

águk van; továbbá stitővaaakat,herélő és vágószerszi sokat 
vagy olyasmit,ami az állatgyógyászathoz szokott tartozni. 

Bőrtunikákat csuklyákkal ás bőrből kész=iit lábszárvédőket 

meg kesztyüket,amelyek az erdőkben vagy a cserjésekben a 

mezei munkánál vagy a vadászatnál egyaránt szokásosak lehet-
nek. 3 
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LIASt3DIK 	ÖNYV 

avagy a 

JA rUAR Hóli A.p 

A fejozetcim.ek: 

I. A szőlő nyitá.sár®1 
II. A terméketlen vidéken lévő rátok védelméről 

III. A földek felszántásáról és az ökrök igába fog:sá- 
ról,illetve: a szántás elméletéről 

IV. A galatiai árpa vetéséről 
V. 9 szcgeeborsó vetéséről az elméletével eg<yLitt  

VI. A. bükköny vetéséről nem  vágott takarmány,hanea 
vetőma.ggyiijtós céljából az elméletével együtt 

VII. A görögszéna vetéséről maggyüj tée céljából az el- 
méletével együtt 

VIII. A cicorlencse vetéséről 
IX. A gabonafélék és a hUvelyes vetemények kapálási-

ről 
X. A talajelőkószitée módjairól ás a szőlőgödrökről 
XI. A szőlőültetvényekről 

XII. A  szőlőültetvénynek szánt földteriilet 	mér- 
tékéről 

XIII. A sz6l5 telopitéeére alkaiauas tala.jról,éghaj latról 
ás helyről valamint  arról az elméletro"1, a,n .ely 
erre vonatkozik 
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XIV. A kertekra: benne a saláta termesztésára az  
elméletével egyy.itt,majci a kerti zsa;zsAró3,  

~ 	 hasonl©képpen a il,ustirkáposz táról,majd a  
k:zpasztárál :  a fokhagymArá1 és az ulpicure-
-.iagymira  

IsV. A  <..~-,;fU..̀~UlcsfF.:krői: Ustritk a  berkPY1yE;r61, a 22Etnd121l-  
ról,a diáfá.rS1 az elméletével egyUtt vala-
mint a többi gidr=öl.csfáról,amcl yekx3ek elmé-
letét a ixénapoa idényeik tsrtatlmazz'ák  

XII. Az  ale.tok m.egjeli3léaérál,a szalonna és a sonka  
meg a tengeri skin  pacoá596r4ii  valamint  a  
répárál 

XIII.  A mirtn:ezols.jr61  
XVIII. A mirtuszbQrrá.l. 
XIX. X `"X . A babérala j ról  
XX. A mas. tix--olajrál  
XXI. A tyukazaporitásró3  

:.~~1T. A fakitermelésről  
XXIII. A nazpórdrdl  

Aután mindezeknek végéhez értiink, emelyek az aálte.-  
ldnQs tudnivalókhoz tartozn.ak,most az egyes hónapok munkáit  
fogjuk  isnertetn.i.,és január hánaptó3. kezdjUk.  4  

I. 4 azS1G n:vi táaáré2 
.o.. , 	 ...~ 

Január hónapban a mérsékelt óghajlatu tájakon ki  

kell nyitnunk a sz©lSt,melyet az itűliaiak"kitöivezés"-nek 
/excodicare/ neveznek,azaz a szőlőtő köriil a földet ceákáay-
kapával gondosan kibontják,ás mindentől megtisztitva egy kör 
alélni mélyedést kéezitenek, hogy a nap melege de  az  eső  nö-
vessze.  
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II. A terméketlen vidéken lévő rétek védelméről  

A napsUtötte,akár terméketlen,akár száraz vidé-
ken a réteket meg kell tisztopatnunk,és a marhajáristól 
óvnunk. 

III. A földek felszántásáról ás  az ökrök  iy4ba fQfááróJ  
illetve a szántás elméletéről  

termékeny ás felszikkadt földek már folszánt-
Itiat .4;k As ,,1,1rászithetők.Azonban tandesosabb az olyan ökrö-
ket a nyakuknál mint a fejUknél befogni,amelyeket a gazda 
megállit,ha fordulóhoz érnek,és a jármot leszedi róluk,hogy 
a nyakuk felfrissUljön.Szántéskor pedig a barázda százhusz 
lábnál  hosszabb ne legyen.itgyelnUnk kell arra,hogy a baráz-
dák között felszntatlan teralet ne maradjon ki. ,dinden  rö-
göt  eseik:inykapdval kell szétzuzni.Arről ismered fel,hogy a 
földed egyenletesen van felszántva,hogyha egy rudat a ba-
rázdákon haránt fektetve végigvonatsz; minél gyakrabban 
isAtlődik ez a munkafolyamat,annál kevésbé  nyílik  alkal-
gaik a béreseidnek a lebzselésre.Vigyáznunk kell arra is, 
hogy  sáros  földet ne szántsunk fel,vagy ami gyakran elő-
fordul - olyant,aaelyik hosszu szárazság után osak gyér 
esőt kapott.Hiszen az a föld,aLielyet kezdetben  sáros  álla-
potban mtivelnek meg,egész éven át ne'.11 mUvelhető tovább,azt 
mondják.Aaelyik pedig felttlről egy kis nedvességet kapott, 
ás alul száraz,ha  azután  felszántják,mondják,hogy irlrom 4- 
vig terméketlenné válhat.Ezért a mérsékelt nedvességet ka-
pott földet kell felszántanunk,hogy sem vizenyős,sem szá-
raz ne legyen.Ha dombon van,a barázdákat az oldalain rézsu-
tosan vonjuk :aeg.Ezt a munkamódot akkor is tartsuk be,ami-
kor majd vetőmag kerUl bele. 
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IV A galatiaia vetéséről 

Ha enyhe lenne a tél,a galatiai etrpát,a2lely due  

teraiésü és fehéres szinti, január idusa táján vessük el mér-
sékelt éghajlatu talajon.Nyolc modius egy hold számára elég  

lesz. 

V. A sze • esboreó vetéséről az elm6letével   eg,VM  

A szeges borsót ebben a hónapban vetik termékeny  

ta.lejon,esős időszakban.Három modius egy holdra elég.De ez  

a magfajta ritkán válik be,mert vagy a déli szél vagy az  
aszály elsorvasztja,amikor éppen virágzik; ez olyankor szin-
te szükségszeriien következik be. 	 . 

VI. A bükkön. veté_eéról. o z _ el~c~letévol e~~yütt 

Ennok a hónapnr-k a  vó én vetik a bi- könyt, de nem  
vágott takarmány céljából,hanem csak a vétómagnak valót.Egy  
holdra hat modius j 6r. A. fölsz.Intott földbe nyolc vagy kilenc  

óra után kell elvetnUnk,amikor már lehuzódott a .harmat,ame-
lyet elviselni képtelen.Ezért nyomban,még alkonyat beállta  
előtt kell elföldeln;ázik.Ugyanis ha cetakarás nélkül marad,  

az éj nyirkossága tönkreteszi.Vigyáznu:ik kell arra,nehogy  

a  huszonötödik holdnap alatt vess3ik,aert az igy elvetett  

bükkönyt meztelen csigák lepik el.  

VII ,. A pörö széna votéséről  

Görögszénát It fiában a vetőmagbiztositás céljá-
ból január hó végén,február elseje táján vetjük.Hat modius  
egy holdra elég lesz.Keskeny barázdákban kell felszántanunk,  

de nem mélyen.Ugyanis ha több mint négy ujjnyira kerül a  
talajba,nehezen nő meg.Ezért némelyek coak a kissé felszán-
tott földbe vetik,és kapáikkal a magot nyomban betakarják.  
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VIII. A cicorlencse  vetéséről 

Cicorlencsét vetni  száraz ós sovány talajon e hónap 
elején is lehet.Egy holdon öt modiusszal vetnek. 	 . 

Ix . 	abonafélék és a hiivel es vetemón ek ka'álásáról 

Ebben a hőnapban a nepsUtéses, száraz napokon, amikor 
nincs fagyveszély,a gabonaféléket meg  kell kapálnunk.Ennek 
a ituikánek s. fontosságát többen vitatják,mert a gyökerek 
csupaszon  m radha ónak, vagy sérülést szenvedhetnek, és az első 
fagyra elpusztulnak.liekern az a véleményem,hogy a gazos tala-
jon. végezzük csak el.Csak a négylevell buzát ős a tönkölyt 
meg az ötlevelű úrpát kapálják,a babot őr a hüvelyeseket cask 
akkor,a_;iikor a földből négy ujjnyira kinőttek..A csillagfart 
azonban,azaelynek csak egy gyökere van,ha anegkapá:lják,elpusz-
tul; de ezt nem is igényli,mert a• dudvát a földmives segit-
sóge nélkül is elnyomjr3.A babnak a hozama viszont növekszik, 
ha kétszer kapálják,és a lehető legbőségesebb terméssel szol-
gálhst ugy,hogy egy  modius :. mogtöltésére hámozott állapotban 
is szinte annyit ad,mint hé jában.kia kiszikkadt vetést kapálsz 
meg,akkor a gabonarozsda kárára is cselekedtél valamit.Leg-
inkább a száraz árpát kapáljuk. 

X. A tala'előkószités  módapiról ég a szAgledrökről 

;soet van az ideje a szőlőüüitetvénynek szánt talaj 4  
el6készit6sének,a.iely h."ror.féleképpen történik: rigolozott 
talajon vagy barázdában vagy gödrökben.A talcljt egészen meg 
kell for;-atnunk ott,ahol a föld gazos,hogy a terület a hasz-
navehetetlen tuskóktól,a kártékony növényzet ős gyom gyöke-
reitől megtisztuljon.AAint az ugart megtisztitottuk,készit-
sünk gödröket vagy barázdákat; azonban a barázda megfele-
lőbbnek bizonyul, sert a megmunkált terület a nedvességet 
szinte teljesen beieaza.A barázdák tehát olyan hosszura nyul- 
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nak,amekkorára a földterületet kijelölted,a szélességük 
két és fél,esetleg három láb ugy,hogy két mezőgazdasági 
munkás a kifeszitett zsinor nyomán a kijelölt területet 
kétágu kapával három,illetve két és fél láb mélyen megfor-
gathassa.Azután,ha munkásokkal szőlőskertet akarunk léte-
siteni,csak miiveletlen talajon engedjük meg,és ennélfogva 
másfajta barázdát készittetUnk.Ha pedig á szőlőskertet fel 
kell szántanunk,öt-hat lábnyi térközt hagyjunk ki középütt, 
amelyet nem kell megforgatnunk.Amennyiben a gödörkészités 
á kivánatosább,készitsünk három láb mély,két és°fél láb 
széles és három láb hosszu gödröket..Akár munkásokkal mun-
káltatjuk a szőlőinket,akár igával,azt a területet,amelyet 
a barázdák közt emlitettünk,ne szántassuk fel.A gödröket 
háróm lábnál mélyebbre ne ássuk,hogy a vesszők,melyeket 
elültetünk,a fagytól kárt ne szenvedjenek.A gödrök oldala-
it egyenletesre kell kiásnunk,hogy a ferdén nőtt vessző 
a mélyre hatoló munkaeszköztől meg ne sérüljön,amikor a 
munkás máj d  ránehezedik.Szőlőtiltetvényen pedig,amelyet 
teljesen megforgatnak,három,illetve két és fél láb mélyen 
az egész földréteget ássuk fei.Arra is forditsunk figyel-
met,hogy a szőlőmunkás csalárd módon durva földet ne ke-
verjen bele.Ezután a felügyelő egy mérővesszővel,amelyen 
ki van jelölve az imént emlitett mélység nagysága,ellen-
őrizze ezt a munkát az egész földterületen,amelyet felás-
nak.Főleg a bokrok és a gyomnövénynek gyökereit és hulla-
dékait hordassa ki mind a felszinre.Erre a szőlőültetés 
valamennyi módjánál és mindenUtt ügyelnünk kell.  

3I.  A  szőlőültetvéKIYekről  

Szőlőültetvényeket pedig a gazda kivánságára vagy 
a talaj sajátságának megfelelően létesitsünk,akár olyanokat, 
amelyek egy egész holdat foglalnak magukba,akár egy fél 
vagy egy negyed táblát,amely négyszög alaku,és egy holdnak 
egy negyedét teszi ki.. 
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XII. A szőlőaltetvén 
kéről 

  

ek szánt földterület itáliai mérté- 

 

q.  

  

   

Egy hold szőlőültetvénynek szánt földterillet /itá-
liai/ aiértéke pedig négyzetes táblában ez: Legyen minden 
oldala 180 láb,amely megszorozva az egész földterületen 
324 db tiz láb oldalu négyzetet tesz majd  ki.  szAmarány 

alapján becsülj fel minaen olyan tertiletetomelyet egznü-
velni kivénsz.tJgyanis a 18 deCempeda 18-cal meeszorozva 
324-et ad.L példa alapján meggyőződhetsz majd arról,hogy 
2ekkora a nagyobb v illetve a kioebb'földterUlet nagysIga. 4  

XIII. A szőlő  tele  itésére alkalmas tala'ról 6 ,7ha*latről  
és hel ről valamint arról az elméletra claiLlalyrre  vonat-
kozik 

A sz6lőtelepitésre szánt talaj azonban ne legyen 
sea tul kötött o sem tul laza,négis a laza a megfelelőbb; 
sem sivdr,sem tul kövér,mégis a kövér az alkalmesabb; sem 
sikeágon,sem meredeken,de inkibb kiemelkedő sik terilleten; 
sem szraz,sem vizenyős,de inkább egy kicsit nedves; sem 
sós,sem keserii,mert a szőlő izét megrontva a borod is meg-
ro,alik.Az éghajlata ne legyen szélsőséges,inkább enyhén 
meleg,atint hideg,inkább száraz,mint nagyon csapadékos. A 
szelektől és a viharoktól azonban a szőlő mindennél jobban 
fél.A telepitésére inkább szüzföldeket válasszunk,vagy in- 
kább vadon termő teraleteketaegelőnytelenebb sz olyan hely, 
ahol kiöregedett szőlőskert volt.De ha a szUkség ugy  ki- 

alapos szántásnak vessiik alá,hogy a régi tőkék 
gyökereit kiirtva,és a redves szennyeződésilket  megszüntet-
ve,a fiatal vesszőt biztonságosabban elültethessiik.A tufa 
és más keményebb talajnemek,amint a fagytól és a melegtől 
felengednek,igen szép szőlőt teremnek o lehiltvén nyáron is 
nedvességlikkel a gyökereket.De a laza kavics,az apróköves 
talaj és az elmozditható kövek,hogyha ezek mind termékeny 
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röggel keverednek,valaaint a kova,alely alatt termőföld 
van,:iiivel ez heiv3s és a nedvességet tart ja,még nyáron sem 
hagyja a gyökereket szomjazni.Továbbá azok a helyek,a.hová 
a magaslatokról a termőföld lecsuszik, vagy a völgyek, ame-
lyeket a folyók hordaléka tölt fel; ez azonban csak olyan 
vidéken fordal elő,amelynek a fagy és a köd nem árthat. 

i z 
 

agyagos talaj  Regfelelő, de maga az agyag egyedül i& en 
..rtl. as és a többi is, a::..olyekrl által nosságba#n szóltain. 
Utyania az a talaj,aaely csenevész bokrokat növeszt,vagy 
vizenyős va,ey sós vagy kesergi. vagy csapadéktalan, valanint 
szr raznak biíSonyul.A fekete és vörös  ho.Aok is  megfolelű,de 
cz k az olyan,aaelyik kemény földdel  keveredett.A szénpor, 
ha  .sem tr.gy4zzuk,hitvány vesszőket hajt.A vörösagyagban 
nehezen gyökoreaednek :eg,noha később kihajtanak is.A talaj-
nak ez a fajt j a azonban szőlőmiivelésre nemet valc$ ,mert egy 
kis esőtől vagy napsltéotúl nagyon felázik,illetve kiszárad. 
A legJeí felelőbb az a talaja iely a sok véglet közt közép-
utat tart, és a véglote::et inkább ritkán,nint gyakran köze-
liti .::^.eg. hUvös talajon fekvő szőlőnek dől felé kell néz-
nie,a forró ho io:inak ászakra,a mérsékelt éghajlatunek ke-
letre,hogyha a vidék a déli szól vagy P.  délkeleti szél ár-
ta.lmain .ek nincs kitéve.Ame4nyilen ez a.-;kedvezútlen helyzet 
fennlln_a,helyesebb F szőlővesszőket az északi szél vagy a 
nyugati szél irányába Hltetni.Azt a talajt,amslyet _neaxmn-
kél ura sz nunk,elóbb az akadflyaitól és .ainden kidőlt fa-
törzstől szabadd kell tennink,nehogy a fölásott föld a 
folytonos j ° rkálZGs iiatt összetaposódjék.Ha sik mezen van, 
két é3 fél lébnyira forgassuk weg,ha lejtős talajon,hL ror.i 
lábnyira,a y eredek Uo.abold lon négy lábnyira,nehogy a tor- 
mőréteg gyorsan lesodródjék; a völgyben két lábnyira.Ha vi-
zenyős a talű j , amelyben lejjebb ásva t€ala j viz szökik fel, 
mint Ravenna füldjéből,akkor egy fél lábnál mélyebbre ne 
ássuk fel.Tapasztalataim alapján gyakran arra  a  következ-
tetésre jutottaa,hogy .a szőlő jobban terem:,ha mindjárt fel-
ásott földbe öiltetjUk,vagy ha nem sokkal elább, . a3int mikor 
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a friss földhányás keménységét visszanyerve leszikkad.A ba- 
rázda- és gödörkészitésnél ezt is helyesnek találtam, föle€ 
ott,ahol közepes a talaj minősége. 

XIV. A kertekről  

A salátát január hónapban vagy decemberben kell el-
vetnipnk,hogy a palántáját februárban áttelepithessük.De feb-
ruárban is vetik,hogy április hónapban áttelepitbessék.Egész 
éven át bizonyára jól Ultethető,ha a talaj termékeny,tr gyá 
z ott és  9ntözött,iJielőtt  o ü] tetnénk vágjuk le  egyformára  

a gyökereit, és big trágyával kenjük be; illetve azokat trá-
gyázzuk meg a gyökerüket csupasszá téve,amelyeket m r elal-
tettiiik.S eceti a zegmunkált l termékeny,nedves és trágyázott 
talajt.Kdzte a gyomot nem kapával,hanem kézzel kell kitépni. 
Nagyobbra nő,ha ritkára ültetjük,v y ha - amikor a torzsája 
fejlődni kezd - azt könnyedén felvágva, egy földrögöt vagy 
egy coerépcarabot teszünk bele.Van olyan vélemény is,hogy 
fehér szinü lesz,ha folyami  vagy tengeri fövennyel gyakran 
megszórjak a sorközöket,ée leveleinek felszedése után meg-
kötözik.Ha a talaj,az időjárás vagy a mag hibája folytán a 
saláta hirtelenmegkeményedik, a palánta kiszedése és ujonna-
ni elültetése révén a finomságát visszanyeri . Sokfele mag 
közé téve ugyancsak ki fog hajtani,ha ''kecskebogyót" hegy 
hegyes szerszámmal Óvatosan kilyukasztasz,ée abba a saláta, 
a kerti zsázsa,a bazsalikom,a mustárkáposzta és a retek mag-
ját beteszed,azután a trágyában meghengergetett "kecskebo-
gy©t" jól megmu kúlt talajon egy kis lyukba beledu;od.Á re-
tek a gyökér irányába fejlődik.A többi mag,amelyet a salá-
tával egyszerre ültetnek el,mind megtartva a  jellegzetes 
izét a  felezinen kihajt.4ások ezt a következőképp csinálják: 
A kiszedett salátának letépik azokat a leveleit,amelyek a 
gyökeréből nőttek,és azokba egy ággal lyukat furva a Pent-
emlitett magokat a retek kivételével beteazík,és trágyával 
bekenik.Az ujra elültetett salátát a fentemlitett magok haj- 
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táaai veszik majd ki5rtil.Salátát mondtunk,mert bővelkedik 
a tejnedvekben.Ismeretes,hogy a kerti zsázsát ebben a hó- 
napban,de általában bármelyik évszakban is el lehet öltet-
ni olyan talajon és éghajlat alatt,amilyenen csak tetszik. 
Trágyát nem igényel.Bár szereti a nedvességet,r  nak  hifi--
nyával nem törődik.Ha a salátával együtt vetik el,azt mond-
ják,hogy pompásan fejlúdik.Ilyenkor és a többi hónapban is, 
mikor csak óha j tod, a mustárkáposzta vetésével sehol se 
késlelkedj.Bbben a hónapban és az egész éven át is szapo 

rithetó a káposzta,de főleg azokban a hónapokban,amelyek- 
ben e1.d _rtuk_Ebben, a  hAnaphan 10 	witethet6 a fokhagyma   v e✓  w  
és az ulpicum-hagyma,de a szürkés ezin€i talaj a fokhagymá-
nak jobban kedvez. 

xi. A A3tintilcefákr6l 

A berkenyee. Januárban és március hónapban a hii-
vös,októberben és novemberben a meleg vidéken ültetnek ber-
kenyét olyan körültekintően,hogy az érett termését a fais-
kolában elültethessék.tn sok olyan fát találtam,amelyek 
magról vadon szaporodtak,ée mind a növekedésben,niind a ter-
méshozamban életképesnek bizonyultak.Ha valaki dugványról 
kivárná szaporitani,a tetszése szerint dönteön,ceak aztán 
meleg talajon november hónapban,móreékelt éghajlat alatt 
januárban vagy februárban,hideg talajon március vége felé 
ültesse el. Szereti a nyirkos hegyvidéket és a híivds környe-
zetet,s az igen kövér talajt.Bnnek bizonyitékát azzal adja, 
ha több helyütt csoportosan nő rneg.Csak életerős dugványt 
ültessünk át; mélyebb gödröt igényel és szabadabb teret any-
nyira,hogy - ami leginkább javára vilik - a sok széllel bir-
kózva nő hatalmasra.Ha kártékony hernyóktól szenved,mint 
B vörös szőrüektől,anelyek a legbelső mélyéig szoktak befu- 
raakodni, közülíik néhányat kiszedve a  fa megsértése nélkül 
a közelben tüzön perzseljünk meg.Az a hiedelem járja,hogy 
ily módon vagy elmenekülnek vagy elpusztulnak.Hogyha nem 
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bizonyulna eléggé termőnek,egy fenyőéket tegyünk a gyöke-
rébe, illetve a fa kUlső peremét kör Il{Irkolva az odahordott 
hamuréteggel tölts*.ik fe1. 	hónapban oltják a berke- 
nyét magába,a birealmába,a fehér tövisbe hasitékoltással 
vagy a héj alá.A. berkenyét ilyen módon kell eltenni: A. le-
szedett kemóny termését,arnnt puhulni kezd,szinUltig ese-
répedénybe töltjük,a tetejét gipsszel lezárjuk,ás száraz 
helyen a napfénynek kitéve két láb mély gödörbe a szájával 
lefelé becsusztatjuk,és betemetve felülről keményre tapos- 
suk.Iigyancsak felszeletelve a napon aszaljuk,és edényekben 
télire eltesszük.Amikor fogyasztani kivánjuk,€neleg vizben 
puhitva a kellemes izét visszenyeri.Némelyek a zölden sze-
dett termését a száránál fogva  árnyékos,száraz helyen fel-
fUggesztik.Azt is moadják,hogy az érett berkenyéből a kör-
téhez hasonlóan bor és ecet is készülhet.gások azt állit-
ják,hogy szőlőizben a berkenye sokáig elvallhat. 

A mandula. A mandulafát januárban és februárban, 
továbbá meleg vidéken októberben és novemberben magról és 
dugványról szaporitják,melyeket a nagyobb fák tövéről met-
szenek.De az ilyen fafajta esetében semmi sem hasznosabb, 
mint a faiskola létesitése.Jssuk fel tehát másfél láb mé-
lyen azt a terUletet,anelybe majd négy ujjnyinál nem mé-
lyebbre a mandulát ugy ültetjük el,hogy a vesszőket egy-
mástól két-két láb távolságra a  földbe  dugdossuk. Szereti 
a kemény,ezáraz,kavicsos talajt,az igen meleg éghajlatot, 
mert korán szokott virágzani.A facsemetéket ugy kell elhe-
iyeznunk,hogy déli irányba nézzenek.J4mikor a faiskolában 
megerősödtek - zeghagyva itt annyi csemetét,amennyi a te-
rületre elegendő -,a többit február hónapban telepítsük 
át.De az intetéshez olyan friss és nagy mandulamagokat 
válasszunk, amelyeket ültetésük előtt egy nappal kissé mé-
zes vizben áztattunk,nehogy a cafrázást a tuladagolt méz-
mennyiség elsorvassza. sok előzőleg három napig trágyalé-
ben áztatják a.mandulamagokat; azután éjjel-nappal édes 
vizben hagyják, de csak egy olyanban, a2elyik az édesség 



- 1o9- 

látszatával szolgál.Awikor a mandulát a faiskolában elül-
tetjük,ha hirtelen aszály lépne fel,havonta háromszor ön-
tözzük meg,és a növekvő gyomot gyakori körülásással pusz-
titsuk.A faiskola talajának trágyázásra van szZlksége.Ele- 
gendő,ha a facsemeték között tizenöt-huss, láb a távolság. 
Metszenünk november hónapban kell,hogy a feleelegee,elszá-
radt és burjánzó ágait eltávolitsuk.Védenünk kell a jószág-
től,mert ha lerágják a fákat,a termésük keserű marad.Vala-
hányszor virágzanak,nem fontos körülásnunk őket,mert a szir-
mot leverjük..á fa öregkorában jobban terem.Ha nem termőké-
pes,egy fenyőéket tüzzUnk az átfurt gyíöke •ébe,iilotvie egy 
kovakövet ugy nyomjunk bele,hogy a héjától takarva beezo-
ruljon.Hiivös vidéken,ahol a fagytól tartanunk kell ,: arti-
alis a következő segédeszköz igénybevételét ajánlja: ie-
lőtt virágzani kezdenének,a gyökereket láthatóvá tesszük, 
ás igen apró,fehér kavicsot homokkal keverve ráhordunk, 
majd amikor már bizonyosnak vehető,hogy rü`gyezniők kell, 
ismét felásva a kavicsot eltávolitjuk.Pinom izü terméssel 
szolgál majd az a mandulafa - mondja -,amelynek a  felásott 
gyökereire a virágzása előtt naponta bizonyos mennyiségis 
meleg vizet locsolunk.A keserű termése édessé válik,ha s 
tövét felásva a gyökerétől három ujjnyira egy lyukat ké-
szit,ink,hogy azon át ártalmas vizenyőjét elcsorgassa,vagy 
ha a fatörzs közepét kifurjuk,és egy mézzel bekent faéket 
erőaitünk bele, illetve ha a gyökereire köröskörül sertés-
trágyát hordasz.iogy a oandula szedésre megérett,az arról 
ismerhető fel, hogy a külső héja lefoszlik rála.Az ilyenek  
emberi segitség nélkii1 is hosszu ideig elállnak.ia nehéz 
a héjából kifejteni,polyva közé téve az hamarosan le fog 
hámlani rála.A fejlett mandula,ha tengervízben vagy sás 
lében áztatjuk,egyrészt kifényesedik,znásrészt igen tartós 
lesz.. mandulát december hónapban vagy január idusa táján 
oltják,de hűvös vidéken februárban is.De ha az oltóvessző-
ket félretennéd,még mielőtt rügyeznének,a legmegfelelőbbek 
az olyanok,amelyeket a fék sudaráról metszenek.©ltják a 
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héj  alá és hasitékoltással is. . Beoltható magába és az ószi-
barackba.A görögök azt mondják,hogy felirattal ellátott 
mandularagok nőnek akkor,ha a csonthéjat feltörve egy man-
dulamagot sértetienUl kivészelés ráirez arra valamit,majd 
sárral és sertéstrágyával bekenve ujra visszahelyezed. 

A diófa.  A diót majd január végén vagy februárban 
ö.ltetjiik.Kedveli a hegyes,nyirkos,hüvös vidéket,de kivált-
képp a kövecses talajt.De mérsékelt éghajlatu vidéken is 
:megnő,ha nedvességet kap.Ugyanazon e módon kell a termésé-
ről UltetnUnk,mint ahogy a mandulát öltetik, és ugyanazok-
ban a hónapokban ia.Azokat,anelyeket november hónapban fogsz 
eliiltetni,egy ideig a napon szárited,hogy az ártalmas nedv 
elpárologjon belőlUkk,Amelyeket meg január vagy február hó-
napban kivánez elUltetni,azokat előző nap egy kis vizben 
áztasd.De öltessik el oldalt fektetve,hogy az az oldala 
nyomódjék be a földbe,amelyik hajógerinc alaku.Amikor diót 
öltettink,a.hegyes végét az északi szél irányába fordítsuk. 
Egy követ vagy egy cserópdarabot kell alája tennunk,hogy 
ne csak egy gyökeret eresszen,hanem akadályba Utközve ezér-
teágazódjék.Előnyösebben fejlőáik,ha többször €t ltetjUk; 
a hűvös talajon a kétéves,a melegen a hároméves hajtását 
kell átültetni.A hajtások gyökereit nem kell levágnod azon 
a módon,ahogy a többi fa esetében szoktuk.A hajtás alsó 
végét ökörtrágyával kell bekenni.Do helyesebb hamut szórni 
a gödrökbe,hogy a trágya melege ne pörkölje meg. .A hamuról 
ugyanis ugy vélik,hogy egyrészt a héj megpuhulását,másrészt 
a gyümölcshozamot segíti elő.A fa terebélyes méretének meg-
felelően szereti a mély gödröket,valamint nagy térközöket 
igényel,mert levélhullatásával a szomszédos fák ártalmára 
lesz akkor is,ha ugyanazon fajtájunk azok.Olykor körül kell 
ásnunk,nehogy öregkorára odvassá váljék.A törzsén felUlről 
le a tövéig egy honszukás csatornát kell kivésniink; igy a 
napfény ős a szél szárító hatására megkeményednek azok a 
részei : amelyek korhadásnak indultak.Ha a diófa megkeményezik 



vagy elgöcsössödik,a kérgét körül kell vágni,hogy káros 
nedvétől megszabaduljon.Egyesek a gyökérzet felső részén 
bemetszik,mások puszpángfakarót vagy réz-,illetve vassze-
get nyomnak a kifurt gyökerébe.Ka tarentumi1 fajtát kivénez 
létrehozni,egyedfl a dióbelet a hangyákkal szemben gyapjuba 
burkolva faiskolában kell majd elültetneü.Ha a már termőké-
pee fát akarod erre a fajtára megnemeeiteni,havonkérit három-
szor öntözd meg luggal egész éven át.A dió érésének jele 
a külső héj leválása,amint ültetni is kell.A diót akár poly-
vával,akár homokkai,akár száraz leveleivel letakarva teszik 
el a fájából készült ládába zárva,illetve vöröshagymával 
elegyesen,amelyre oly hatással van,hogy attól a csipőssé-
gót elveszi.i4iertialis azt mondja,hogy kísérletet tett hé-
jából kiszedett,mézbe rakott friss dióval,és hogy egy év 
multával is frissek .maradtak,sőt a mézet annyira gyógyh>atá-
suvá tették,hogy a belőle készölt ital mind a vérrendszeri, 
mind a torokbántalmakra igen jó hatással volt.Egyesek sze-
rint a szamócába oltják február hőnapban,de főleg hasiték-
oltással,mások szerint a szilvába ós magába is. 

A többi 	ölcsfáról , sme ekei leginkább más hó- 
napban ültetnek el. Ebben a hónapban oltják a vadnaspolyát 
a birsalba.Liérsékelt éghajlatu vidéken az őszibarack mag- 
ját ilyenkor ültetik el.Az őszibarackot is oltják magába, 
a mandulába,a szilvába,de a szilvába csak az örmény meg a 
korai fajtáját oltsuk.Liost kell a szilvát is oltani magába 
és az őszibarackba,mielőtt a mézgaképződése megindul.A vad-
cseresznye oltásának is ez a legmegfelelőbb ideje. 

XVI. Az állatok meglelöléséről,a szalonna és a sonka meg  
efemeri s 	ácolásáról valamint a répáról  

Ebben a hónapban,miként Columella emliti,az ivar-
érett bárányokat és minden kisebb-nagyobb jószágot jelzés-
sel kell  ellátnunk.;&ost van a szokásos idónye a szalonna, 
a tengeri süni  besózásának,a répa tartósitásának ós a sonka 
pácolásának is. 
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XVII. A rairtuszola;9  ról  • 

Ebben a hónapban mirtuszbogyóból olajat ilyen mó- 
don készits: Tégy minden libra olajhoz egy unciatirtusz-
levelet,éo minden tiz unciához egy hemina savanyu óbort, 
valamint az olajjal együtt forrald fel.Azért hintik meg 
borral a leveieket,hogy ne száradjanak el,mielőtt megfőné-
nek. 

XVIII. A mirtuszborral  

Ugyanebből'a bogyóból mirtuszbort hasonlóképpen 
igy készits: Tiz városi sextarius óborhoz tégy három váro-
si sextarius tört mirtuszbogyót,mely maradjon tizenkilenc 
napig összeöntve.Majd - miután a mirtuszbogyót kipréselted - 
szürd ie,és tégy ebbe a borba egy fél scripulum sáfrányt 
és egy scripulum levelet,valamint tiz libra finom mézzel 
az egészet elegyitsd. . 

211% A  babérolajról  

Babérbogyóból az olaj hasonlóképp ezen a módon 
késziil: Igen sok teljesen érett babérbogyót forró vizben 
főzz .meg, és amurikor már sokáig forrt - miután a tetején 
felgyiilernlő olajréteget,melyet magából kibocsájtott,tol-
lakkal könnyedén leszedted - ,edényekbe öntsd át. 

XX. A masztix-olajról  

Időszerű a masztix-olaj készitése is,amely igy 
történik: Gyüjts össze nagy  mennyiségii,érett pisztácia- 
-mandulát,és egy nap meg egy éjjel hagyd halomba heverni. 
Azután e mandulával szinig telt kosarat tedd rá bármilyen 
edányre,és meleg vizet ráöntve taposd meg valamint sajtold 
ki.:Tajd az alácsorgó lé tetején összegyillő masztix-olajat 
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a babeirolajhoz hasonlóan szedjük 1e.Jgyelj azonban arra,ne-
hogy lehülve öeszesüx{iisödhessen,ezért meleg vizzel gyakran  
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A  téWtespedés után e hónapban a tyukok tojóképes-
edge ismAt v9ieezatér,és kiecsgbék kikeltetésére tojásokat  
kezdenek )a4j rakni .  
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XIII./  A  ~a.~itehme3.ésr$1  

Bbben1f  a hónapban kell kivégHCank  a feldolgozásra  ke- 
rizi.~i fa~enyaga't, a~kor fogyóban  van  a  hold ; és a szőlő-  vagy  
egyéb !karó,faj tákat megmunkálnunk.  
XXIII. ~J  na óriról  

nap}'al l \egyezik meg,amelyeknek értékeit igy & llitjuk Össze: 

I.  ára 29 1áb  
II.  " 19 "  
III.  " 19 Y3  

IV.  " 12  ~
. 

V.  " lo "  

V.T. " 9 R  

VII.  "  ' 	lo n  

VIII.  n 12 "  
I.X . " 15 0 

X.  " 19 "  
XI.  " 29 "  

A 
' 1. Ez a hónap az óráinak beosztásában a december  hó- 
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HA RM ADI K  S6RYV 

avagy a 

F 2 á Rt31iR H6NAP 

A fe:iezetcimek: 

I. A rétek védelméről és trágyázáeáröl 

II. A domboldalak felszántásáról 

III. A háromhónapos vetésről 
IV. A lencse vetéséről az elméletével együtt,továbbá 

a szegesborsóról 

V. A kender vetéséről 
VI. A lucernaföldek előkészitéséről 

VII. A cicorlencee vetéséről 
VIII. A  szőlő  és a fák gondozáséról valamint a galatiai 

árpa vetéséről 
IX. A megforgatott talajon,iiletve a gödrökben vagy ba-

rázdákban történő szőlőskertek létesitéséről 
és minden elméletről,amely rá vonatkozik 

I. A fára futtatott szőlőről és a  szőlőt  tartó fák 
elUltetéséről 

XI. A vidéki szőlőskertekről 
XII. Az alacsony vagy magas szőlőskertek szokásos met-

széséről 
XIII. A fáskert metszéséről 
XINT. A vidéki szőlőskertek metszéséről 
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XV. A fiatal szőlő metszéséről 
XVI. A bujtóágakról 

XVII. Az oltásmódokról 
XVIII. Az olajfaültetvények létesitéséről 

XIX. A gyümölcsfákról és térközi távolságukról; azok 
általános szabálya 

XX. A szőlőskertek felásásáról,karózásárál és kötözé-
séről,ilietve a fák trágyázásáról és a fa 
csemeték körülásásáról 

I. A rózsa,a lilioma sáfrány s a viola ültetéséről 
:XII. A lenmag vetéséről 

X III. A nádazról meg a spárgáról valamint a füzfa,illet 
ve a rekettye ültetéséről meg a mirtusz és 
babár faiskoláiról 

XXIV. A kertekről: benne a keritésekről,a salátárél,az 
articsókáról,a kerti zsázsáról,a koriander-
ről,a mákról,a fokhagymáról,az ulpicum-hagy-
mról,a csomborról az elméletével együtt, 
továbbá a vöröshagyráról,hasonlóképpen a 
kaporról,a mustárról,a káposztáról az el- 
méletével együtt; és a spárgáról,a mdlyvá-
ról,a mentáról,az ánizskaporról,a paszter-
nákról,a borsfüről,a turbolyáról,a céklá-
ról,a póréhagymáról az elméletével együtt; 
az ötvénygyökérről s nemkülönben az egyip-
tomi babrál 

XXV .. A gy mtilcsffikról: benne a körtéről,az almáról,a 
birsalmáról,a szentjánoskenyérről,az eper-
ről,a mogyoróról,az egyiptomi szilváról 
az elméletükkel együtt 

XXVI. A sertéstenyésztésről 
XXVII. A mirtuszborrá) másképpen 
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XX1tIlI . A gyögyere jii szőlőről 
XXIX. A mg nélkifli ozülőról 
XXX. A "kiinnyehuiló" szőlőről 
XXXI. A ,iirtuszbor egyéb elkészitési módja a g©rö- 

gök szerint 
1XXII. Hogy az  előital magától megteremjen  

Hogy a szőlő  különféle fürtöt teremjen 
XXXIV.. A napóráról 

I. A  rétek védelméről és trágyázásáról, 

Ebben a hónapban a mérsékelt éghajlatu vidéken 
hozzáfognak a rétek védelmóbez,a melyeket legelőbb is,ha so-
vány a tarajuk, trágya szétszórásával tesznek ter.aékenryé,a-
melyet telő hold idején kell kihordani ) inél friesebb,annál 
inkább javára vajlik majd a fii növekedésének, s helyet a maga 
sabb részén teritsiink szét,hogy a leve az egészet átitathas- 
sa. 

II. A. domboldalak felszántásira 

xieleg vidéken,illetve ha az időjárás kedvező 
és száraz lenne,a termékeny domboldalakat akár ebben a hó-
napban is szántsd fel. 

III. A hdromhóna os  vetésről 

Ebben a hónapban kell elvetnünk minden három-
hónapos magfajtát. 
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IV. A lencse vetésérál,továbbá  a szegesborsóról 

ebben  a hónapban is vesz lencsét gyér és laza 
vagy kövér talajon,de főleg a szárazon,mert a buja tenyé-
szettől és a nedvességtől megramlik.Bgószen a tizenkette- 
dik holdnapig1eredniényesen vetik,a zelyet,hogy gyorsan nő-
jön és megerősödjék,előbb szarsz trágyával kell összekever-
niink;s mihelyt igy négy-öt napon írt pihent,utána elvetjük. 
Egy holdra egy modius vetőmag elég lesz.Ebben a hónapban 
is vetnek szegesborsót olyan helyen és olyan m$don,ahogy 
előzőleg megirtani- 

b. A kender vetéséről  

E hónap végén veted a kendert kövér,trágyázott 
s öntő zd tt ta la j on, vagy olyanon, amelyik sik fekvésii és nyir-
kos,valamint mélyebben van megforgatva.Egy négyzetlábba a 
magjából hat szemet tesznek. 

VI. A lucernaföldek előkészitéséről  

Ilyenkor a szántóföldet,arnelybe lucerna kerül, 
és amelynek a természeti sajátosságáról a vetés alkalmával 
még szólni fogunk,ismét fel kell azántanunk,és a kövek el-
távolitása után alaposan megboronálnunk.Miután a kerti ta-
lajhoz hasonlóan meunkáltuk,március elseje körül olyan 
bakhátakra kell átalakitanunk,amelyeknek a szélessége tiz 
lába hossza ötven láb ugy,hogy viz jusson rájuk,ée mindkét 
oldaluk felől könnyen lehessen gyomlálni.áajd állott trá-
gyát rászórva április hónapig hagyjuk ebben az állapotban. 

VII. A cicorlencse vetéséről  

Cícorlencsót egész hónapban vethetUnk,mert márci-
usban már nem vethető,nehogy fogyasztása révén a jószágnak 
megárt.on,ée az ökrök megbetegedjenek. 
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VIII. A  szőlő és a fék ondozáeáról valamint a alatiai dr- 

pa  vetéséra  

Ha ilyenkor a gyümölcsfák és a  szőlőtőkék alá ál-
lott vizeletet öntünk,az mind mennyiségileg, mind minőségi- 
leg növeli a terméshozaiüot. A javát szolgálja majd az is,ha 
friss olajhabot keverünk hozzá főleg olajban,de csak a hü-
vösebb napokon,raielőtt a hőség beállna.A galatiai árpáit is, 
amely sulyos és fényes szemü, .most vetik majd el hüvös vidé-
ken március elseje tájín. 

IX. A Yde for Hatott talajon illetve .a 'cidrikben va baráz-
dákban történő szőlőskertek létesitéséről és minden elmélet-
ről,amoly rá. vonatkozik  

Bármilyen szőlőültetvénynek szánt talajon barázdák-
ba vagy gödrökbe ebben a hónapban ültessitnk szőlőt.Hiszen a 
szőlő természetes tulajdonsága minden éghajlatot és talaj-
nemet elbir,ha a fajtáit hozzáértően választjuk meg.Sik te-
rületre tehát olyan szőlőt ültess,amelyik fajta birja a kö-
dös és havös éghajlatot,do!aboldalakra olyant,anelyik a szá-
razságot és a szeles időjárást türi; kövér talajra vékony, 
nehezen termő vesszőket,a soványra a jól termőeket és erő-
seket,kemény talajra nagyokat és dus levelüeket,hideg ás 
ködlépte talajra olyanokat,amelyek korai érésiekkel a telet 
megelőzik,vagy olyanokat,amelyeknek kemény szemei a borne 
tájon  is  biztonságban virulnak.Szólfujta helyre ültess ezi-
vós vesezőket,neleg talajra a nedvességtartó gyengébb eze-
müből,a szárazra olyanokat,amelyek nem birják el a sok esőt. 
S hogy sokat ne fecsegjünk,olyan fajtákat kell választanunk, 
amelyek rossz  tulajdonságaik figyelembevétele révén a külön-
féle talajviszonyokat jól birják ott is,ahol maghonosodni 
nem voltak képesek.4 kellemes és derült táj bizonyára vala-
mennyi fajtáját tartósan meg fogja honositani.A szőlőfajták 
felsorolása nem ide tartozik.Viszont közisi;ert,hogy a dus 
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szemü,száraz szép fajtákból a nagyobb fürtöket asztali 
csemegének,a nemes aromáju,finom héju 4s bőven termő für-
töket - főleg olyanokat,amelyek korábban elvirágzanak -  
a szüretre tartogatják.A talajviszonyok a legtöbb szőlőfaj- 
ta tulajdonságát megváltoztatják.Egyedül az aminaeai vesz 
szők1adnak kiváló bort,bárhova is kerUlnek.A meleg környe-
zetet jobban elviselik,mint a hüvöset.Kövér talajról so- 
ványra áttelepiteni csak ugy lehet,ha trágyával feijavit 
juk.Ezeknek két fajtája van: egy nagyobb és egy kisebb. 
Azonban a  kisebb fajta előnyösebben és gyorsabban elvirág-
zik a  kisebb 'izköze 3és apróbb szeme révén.Ha fára futtat-
ják,kövér talajt,ha sorokban müvelik,csak közepes minőségin 
kiván.Az esős és szeles időjárással szemben érzéketlen; a 
nagyobbik ugyanis virágzáskor szenved gyakran sérüléseket. 
Vannak kiváló muskotályszőlők isyDe ezekről a fajtákról 
eleget szóltam.A gondos gazda válassza ki a bevált fajtá-
kat,és olyan talajon kisérletezzék,amely hasonlóvá tudja 
tenni azokhoz,ahonnan származnak; igy a jó tulajdonságát 
majd mindegyik megőrzi.A szőlőnek meg a fának azonban hasz-
nára válik,ha terméketlen talajról termékenyre ültetik át. 
Ugyanis ha termékeny földről terméketlen talajra kerülnek, 
teremővé nem válhatnak.Azokat a vesszőket,amelyeket dugvá-
nyozunk,a tőke közepéről kell szednünk,nen a tetejéről,sem 
az aljáról,hanem öt-hat rügy távolságra az öreg hajtások-
tól,mert nehezen korcsosodnak el azok,axelyeket innen Ul-
tetnek á.t.hTégpedig a termékeny tőkéről szedjük.Ne gondoljuk 
azt,hogy azok a termékeny vesszők,amelyek egy-két fürtöt , 
teremnek,hanem azok,amelyek a bőséges terméstől roskadoz-
nak.Hiszen a termékeny tőnek megvan a képessége még termé-
kenyebb hajtások növesztésére.A termékenységének a jele az 
leez,ha majd valamelyik megkeményedett részén termőre for-
dul,és ha a tővéből eredő hajtásait fürt boritja.Ezt azon-
ban szeret idején jelzések elhelyezésével kell feitüntet-
niink.A dugványozásra olyan friss hajtást kell választanunk, 
amelyben a megkeményedett,régi vesszőből semmi sincs már 
tneg,mert ennek korhadása gyakran sorvadást okoz.A kacshaj- 
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tálait a.felső részén raellőzzük,és az olyan vesszőit is , . 

amelyek bér megfelelő helyről eredtek, a termékenység azon-
ban hiányzik belőlük.A.zt a kaoshajtást,amelyik a megkemé-
nyedett részén nő ki,mégha teremne is,termő vesszőként ne 
ültessük el,ugyanis a maga helyén az anyatő jóvoltából vi-
rul,de elültetve megtartja termőerejének azt a fogyatékós-
ságát,o'nelyet még zsenge korában szerzett.Amiikor illtetjük, 
a  vessző végét sem csavargatni,sem egyéb módon bolygatni 
nem szabad,nehogy az a mélyen elföldelt termékenyebb része, 
amely a terréketlenhez közel van,a talajszint fölé kerül- 
j 3n Az tán,t ivel a bolygatás ái. t€slméra von,azt a részét, . 

ahonnan a gyökérképződés várható, semmiféle olyan erőltetés-
nek nem szabad kitennUnk,amelynek ellenállni kényszerülne, 
még mielőtt a gyökere tartaná.A szőlőt kellemes,meleg napo-
kon dugványozzuk,és ügyeljünk arra,hogy a vesszőket a nap 
heve ne perzselje,vagy a szól ne sértse,ezért egyrészt azon-
nal ültessilk,m6 rószt földdel takarva óvjuk őket.Ebben a 
hónapban,msjd az egész tavaszi évszakban létesitsünk sző-
lőskertet a hüüvös, csapadékosa tá jakon, a termékeny mezőkön 
és a nyirkos vidékeken.A vessző hossza egy könyök legyen. 
Ahol a talaj teraészeténél fogva termékeny,ott nagyobb tér-
közZiket hagyjunk a tőkék között,ahol terméketlen,ott kiseb 
bet..zért egyesek az olyan szőlőkben,amelyeket egészen meg-
forgatott talajon létesitenek,minden tőke között három láb 
térközt hagynak  minden  irryban.A térelosztásnak ezen a mód-
ján egy hold szőlőtáblába 3600 vesszőt ültetnek.Ha pedig 
két ős fél láb térközt kivánnánk hagyni  a  tőkék kőzött,ak-
kor 5476 vessző fog kerülni ebbe a táblába fiz ültetésnél 
e terv szerint járjunk el.Azokon a kimért területeken,ame-
lyeket védeni kivánunk,a határvonalat fehér vagy egyéb szi- 
nezetü jelzésekkel lássuk el.iajd egy zsinor kifeszítése ró-
vén az egész táblán ágat vagy nádat tűzzünk azokra a helyek-
re,ahová majd a tőkék kerülnek.igy az egész tábla területét 
a leendő tőkék számának megfelelően majd ágak töltik ki,és 
az,aki az ágak mellé megnövő szőlővesszőket óhajt ültetni, 
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tévedés nélkül fogja elhelyezni.Továbbá az egész szőlőül-
tetvénynek szánt területet ne csak egyetlen sellőfajtával 
Ultessük be,hogy a kedvezőtlen időjárás egyetlen szőlőfajta 
esetében a sziáret eredményességét teljesen reg ne hiusitea. 
Ezért négy-öt kiváló minőségi vesszőt Ultessünk el.Ue legin-
kább akkor  lesz eredményes,ha a szőlőfajtákat távlék szerint 
csoportosit juk, és tizedföldekre oszt juk, ha a  munka  nehézsége 
nem riaszt tőle .Ha a szőlőskertünk öreg, t;blánként bármilyen 
fajta vesszővel ujith tjuk fel,ennélfogva könnyen jutunk majd 
egy olyan termesztenivaló f,jtához,amely szép is és előnyös 
is.igy az érés és a virágzás idejét, amely szőlőfa, j tárként L. 
lönböző, idényeik szerint kaphatjuk meg.. agy veszteséget jelent, 
ha az érett szülőt a savanyuval együtt szUreteljük,_mert mig 
az egyik fajta korai szüreteléséhez igazodni az éretlenség 
tarka elegyében helytelen,addig egy másik kései fajta érésére 
várni veszteség.Ehhez az előnyhöz járul az is,bogy - mivel a 

szőlőfajták különfélesége iAiatt a  szüret fokozatosan halad elő-
re kevesebb munkaerővel végezhetjük el, valamint a fajtái sze-
rint hordhatjuk be,és mindegyik borunk a többivel való keve-
redés nélkül az izét tisztán őrizheti nieg.Amsnnyiben ez nehéz-
nek tUnik,ne ültess el egymás mellé más fajtákat,mint amelyek  
az izükre,a virágzásukra és az érési idejükre nézve összeil-
lenek.Gödörásáskor és barázdakószitéskor pedig ez a szabály. . 

A vesszőket a gödrökben a négy sarokba Ultesd.De - mint Colu-
mella Jondja}- egyuttal trágyával kevert törkölyt szórj bele, 
ős ha a  talaj  sovŰnynak bizonyul,a gödröt  b:rhonnan odahor-
dott termékeny földdel töltsd fel.A;ikor pedig a fiatal haj-
t 'áast, illetve a dugva nyt átültet jük, egy kissé nedves, de in- 
kább száraz,mint vizenyős talajba helyezzük el ferdén a  vesz-
szőket ugy,hogy két rügyet Deghagyunk rajtuk a talaj felezi-
ne felett.Igy majd könnyebben meggyökeresednek. 

X. A fára futtatott szőlőről és a szőlőt tartó fék elülteté-
séről 

Ha szeretnéd,hogy legyen egy szőlőskerted,a nemes 
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tő ha j t:'sát előbb a szőlőiskolában kell 'aegnövesz terved, hogy  

megt,yökeresedve onnan abba a gődőrbe kerüljön,ahonnan f4ra  

futhat fel Szőlőiskolénnk nevezzük ugyanis az egyenletesen  

két és fél liib mélyen felésott táb14t.Ide illtesd el igen kis  
térközzel a vesszőket, ahol az elUltetendő ez Jlő vagy bí ;rmi-
lyen dugvány sz ietInak megfelelően növelheted w:_ y sz kithe-
ted a teret.UUa az völgy vagy vizenyős rét,olyant,a :elyiknek  
az alján a legapróbbak kivételével három szeme van.3 elint  

egerősödtek,két. év mulya s meggyökeresedett dugv ="nyokat,  
illetve a facse?aotéket innen telepited it. .Adőn ezeket ,sajd  
a ,gödriekbe elülteted,: inüegyiken ecy-egy faajtáet hagyj  

gaeg,kiutein lemetszettél minden durva kinövést,és a gyökere-
ket is lecsonkoltad ott,ahol alkalmatlannak találtad.áző-
lŐekert kialekitása céljából pedig ötét..ággyökeresedett  
vesszőt Ultess a gödörbe, egyelvén arra,hogy a gyökereik egy-
m`ssal ne érintkezzenek; sőt,ointegy öt libra követ tégy a  
közepén közójük,és az egy tlstő1 elkülönitett vesszőket a gö-
dör oldalaihoz rögzitsd.;ago azt tanácsolja,hogy a gödröt 
az első évben még ne töltsük fel,hanem csak lassanként ta-
karjuk be.Bz a módszer a szőlő mélyebb meggyökerezését fog-
je, eredetényezni.Bz azonban a száraz tájakon csak esetlege-
sen forduljon elő; a nyirkos talajon elültetett venyigék 
ugyanis nedvességet kapva elrohadnak,ha földdel nyomban nem 
takarjuk be őket.Aki azonban szőlőskertet fog telepiteni, 
facsemetéket az ilyen fajtákból ültessen, vagy ha a földjén  
bővében lennének,.a következőket használja: a nyrrfát,szilfát 
és a kietlen á egyoldalon a kőrist, ahol. a szilfa kevésbé nő  
nieg. olu_eella azt mondja,hogy ezeket is faiskolában kell  
megnöveszteni. eavel nincs olyan vidék,ahol ezek közül  va-
1ad~ielyik vadon ne  virulna, nekem az a véleményem, hogy a bár-
honnan áttelepitett,már nagyobb csepetéket vagy azonos faj-
táju gyökeres fákat ebben az évszakban kell a szőlőgödör 
közelében e1ültetnünk.lia azon a talajon gabonatermesztés 
folyt,ahol majd fáskertet létesiteez,negyven lábnyi térközt  
hagyj a fák közt,hogy ültetni lehessen,sovány talajon azon  
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ban csak huszat.De a gödörben lévő szőlőnek msfél lábnyi- 
ra kell állnia a fájától.i tul közel eső tőkét ugyanis 
terjeszkedő fim, el fogja nyomni.A jószág kártevéseivel szem-
ben  keritéssel is védenünk kell,és közvetlenül a fájára 
rögzitenünk.R fáskertből való szőlőtelepi télnek egyéb mód-
ja is van.'vesszőfonadékbál olyan kis kos rkát kr5szitünk,a-
melynek átmérője egy láb,illetve alig kevesebb,üiint + aeny-
nyit egy körző tud körvonalazni.Ezt ahhoz a fához visszük, 
aaelyre a szelőinda felfut,és az alján középütt r tfurjuk, 
hogy a borágat átvezethessük rajta.? után annak a tőkének 
a vesszejét átdugtad,aoelyről az átlltetését tervezed,a ko-
sárkát a fa valamelyik részén felfüggeszted,és termőföld-
del  megtöltöd,hogy a televény azt a vesszőt növeszthesse 
magába,arielyet előzőleg belehajlitasz.Igy egy év lefor ='sa 
után ez a  szőlővessző,amelyet átvezettünk,az imént erillitett 
korárkiban gyökeret fog hajtani.ajd a kosár feneke  alatt 
elvágva a gyökeret hajtott szőlőé at,o kosárral együtt el-
viszed arra a helyre,amelyet a fára futtatott szőlővel be-
ültetni szándékozol,és ott a flházasitásran szánt fa gyöke-
reihez közel elföldeled.Ezen a módon tőkéid közül annyit  
Ultethetez át a iheghonosodásukban való kételkedés nélkül, 
amennyit csak kivánsz. 

XI. g vidéki szőlőskertekről 

Vidéken sokféle szőlőskertet lőtesitenek.De a leg-
helyesebb módja az, € iicor a  szőlő kis fácskákhoz hasonlóan 
zduök tőkére támaszkodva magasodik fel.Ezt eleinte nád tá-
masztja, al~iig megerősödik; azonban másfél l:'bnál magasabbnak 
nem sz1keégoe lennie.Lmikar megerősödík,Egyedül is  meg fog 
állni. Van egy .másik módja is ,mikor több nád körivbe állitá-
sa után magát a szőlővesszőt e nádak közé hajlitgatják ugar, 
hogy a rákötözött vesszők kör alakban terjeszkednek tovább. 
Végül olyanféle is van,am.ikor a talaj felszinén elfekve nő. 
Ezeket mind  gödrökbe és barázdákba is ültetik. 
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XII.  Az alacsony vagy magas szőlőskertek  szokésos metszé-
séről 

Ebben a hónapban a kissé hUvös valamint amérsé-
kelt éghajlatu tájakon a szőlő metszése indokolt.De e.hol na-
gyon sok a tőke,ott osszuk meg Őket: azt a részét,amelyik 
északra néz,tavasszal metsszük meg; a másik részének,amely 
melegebb ágtáj felé fordul,ősszel történjék a raetnzése.De 
metszéskor mindig UgyeljUnk arra,hog.,y a szőlőtő erősödjék, 
s hogy a csenevész tőkén két f:sult vesszőt ne hagyjunk meg. 
Az elbu,: j „Inzó, összecsavar odó, életképtelen 48 Tossz ie lyr5 t 
eredő a£ajtások eltávolitandók.A raeilókhajtást is,amely két 
vessző közt nő ki,le kell csonkolnunk,mert ha a megerősödé-
se révén bármelyik szomszédos ágat elgyengitené,as éppen 
ennek eltávolitásn áltál erőre kap.A metszést végző személy 
pedig hagy lejjebb is egy életképes vesszőt,amelyik megfele-
1e helyen  hajtott ki,és ezt a tőke szegerősödése céljából 
mindig gondozza, és csak egy-két rigyet hagy zreg rajta.Az 
enyhébb hőnérsékletü vidéken a szőlőt szabad magasabbra is 
,negnövesztenUnk; a terméketlen,forrö,lankás vagy széljárta 
tájakon alacsonyabbra kell fognunk.Kövér talajon mindegyik 
szőlővesszőn két kacsot hagyj meg.Az okos gazdának azonban 
megvan az a képessége,hogy helyesen ítélje meg  szőlője ter-
rnőképeeségét.Ugyanis azon,melyet magasabbra növesztenek és 
bőven terem,nyolo hajtásnál több nem lehet oly módon,hogy 
a tövén :.éghagyott tartalékvesszőt állandóan szemmel tart-
juk.Bármi is nő a tőkén körösköriUl, le kell m.etszenT nk,ha.-
csak a szőlő felujitása nem kivánatos.Ha pedig a tőke a tfi-
ző nap,a sok esőzés vagy az állatok kártevése miatt elkor.-
had., eltávolit juk azt, esni pudvás benne, és a sér.zlt részeit 
olajhabbal meg sárral kenjük be;  ez az imént említettekkel 
szemben eredményes lesz.A szőlőről a tépedten légó héjat is 
távolitsuk el; ezáltal kevesebb seprő keletkezik a borunk-
ban.A szőlőpenészt pusztitsuk,abol csak érjUk.De a metszés- 
fel€ileteknek,amelyek a megerősödött vesszőn fognak létre 
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jGnni, ferd.6knek ős ovrI.l.isokn.ak kell 1t3nsiari. :F3tIt`_-,fi1 a.e.+let--  
yzetted az eldregedett ős  rossz heZy.itt n 3tt na Wsaít, a-  
hogy a fentiekben e.mlite¢tem,a fiatal termődgaít tarts meg.  
Az előző évi tartalékvesszők elsudrant vcagei. 3is v x;ci 1.e,óe  

minden olyasmit,ram#:t najd Uregnek vagy durvn.:k toi:'loz.Atiok-  
tak a t5kcrkr3ok a e:relyokot meza

'3
erafuttetunk,:: :xnt a kere;ztjé-

romra vagy a lugasban,ahol ngy l.amviiü 
 

 afU34 Mt`+ enolve  
acrek oznpk,négy-agyy At;sk legyen.t-ia a tcLke rx'r kime?'Ul,t,mS.n-  
áe.pyík 6E4n csak egyetlQn kacsot bagN jtu:ak iileg a á~; tC:xv.,n?Llkor  
ketteit,Do Unel j arz..a,hogy a tőkének ne csak 6z efeji.1: olda-  
l:an ler,yenek azok a vesed®k,€:.lclyek6t megtartc.sz..".ae a^~ iben  
igy történik,a szőlőtő ugy e2ezdrad.,nilYtYa« vi3l.'ma:°ap>ís érte  
volno..ffe hagyjunk vesszct sem agacse tdj`=n,eem a tetején,,  
:95.ve1 ezek a kacsokhoz hasoiiZőan a13{ i ere3ne?:, ame.z,:ik vi-
szont a szőlőt a faxtcik dzdnével terhelik :.3eg, c:s taossd..;.bbra  

nőneis.Ezért a küzépső róazéri tartsuk meg azok at, n::;2cl,;ej°ct  
;endnzur,k.A metszés no fa azem me? 1€:tt,hen;;m 	fel-  
jesb tvrtéraj4k,és x"arditsuk el a szereV.MI a űz51:5n .edv lecsdp-  
pc;xaéee =.;iatt.  

~~:.i11... A  fc;s:c:art metszéséről  
4 	Futószőlő az, amelyet fiira futtatuuk.Az 	:haj-  

tisut areleod.ík vagy a harmadik szemére metr,uz:,lit: ;.eg.Azután  i:ai ~ be~a évben lassanként hagyjunk vaia.At rÚncsni a fa:ini:ra  
tas>af:ho€q etTy• főkat folya_aateecn e  fa ccucoArn  
Akik nedig b:3 te~ ~~,~ 7'  -~~} 

 .a 
 .,~~ 	 R ,,, 	, .  

~r_ ~.♦ ti l,áCt3~.~.. A 	~~:. r :~r'~  filtt~it~„s~ Cd ..,Dii  
aÚ6l3veeszőt,aki.k i'.xaamabb bo.rt,a2.ot a vosazpla.et a fa etiu-  
c:erara to f:elnüveszti .k.Av erősebb dgu fdkru tdbt3 bor ~.~ aet,a  
gyengébbekre kevesebbet ke1l futintnunk..4 mcyts2c:salódjuk pe-
dig olyanféle,73i.ut a régi vouezáké,a :iralyeáen elo56•vea ter-  
més oér estingUtt; valamennyit meteezUk meg,és a kacsok vala-
mint a hasznavehetetlen kinbvéseS.k lenyesőse  által  ndveasziink  
uj hajtásokat.Ue gonc3oskodnu.nt kell arról,b.ogy a szőlőindát  
minden évben  leoldjuk  és visszakássi:k, Teert fagy érheti. A  
szőlővel futtatott fAk Agait ugy kell elrendeznUnk,hagy  . 



ne kerUljön az egyik a m.sik vonalába; termékeny talajon 
a föld felszinétől nyolc lába soványan viszont hét láb ma-
gasan kell a szilfán az ágakat eltávolitanunk.Nyirkos 48 
ködlepte talajon a szőlővel futtatott fa ágait metszés ré- ' 
vén keleti és nyugati irányba növesszük,hogy a Csupasz ol-
dalai a szőlő minden részének napfényt biztositsanak.Ügyei-
nünk kell azonban arra is,nehogy a szóló a fán tul zsufolt 
legyen,és ha elpusztulnának az első fák,másokat kell a helyé- 

ültetnünk.Lejtöa talajon a fa ágait alacsonyabban hagy-
juk meg,vizenyős ész egyenletes talajon magasabban.A vessző-
ket ne durva fonadékkal kössük a fához,hogy a kötés ne szag- 
gassa,illetve ne eértse.Ezt azért kell tudnod,mert az a sző-
lőhajtás,arnelyet kötözés nélkül csüngeni hagyunk,majd bőven 
terem,amelyík meg kötözés alá kerifl,az jövő évi termőágra 
lesz metszve. 

XIV. A vidéki szőlőskertek metszéséről  

Ida szőlőt kivénez telepíteni ugy .,mirit ahogy emli-
tettem,hogy vidéki szokás szerint kis fácskák módjára sora-
koznak,hagyj ágakat a négy oldaluk felial,és ezek f*karjain'* 
a vesszőket a szőlő termőerejéhez képest gondozd.Olyan sző-
lővesszőket pedig,amelyeket nád között kör alakban növesztünk, 
ugar metsszük meg,rnint azokat,amelyeket szólókarós vagy rudak 
támogatnak.Azokon pedig,emelyek tessz nélkül elfekszenek 
- ami egyedül a szegénységből vagy a vidék inséges helyzeté-
ből következik -,az első évben két,majd később több szem 
legyen.Az ilyen fajta szőlőt azonban mértékletesebben kell 
metszenünk. 

XV. A fiatal szőlő metszéséről 

Columella azt  mondja, hogy a fiatal szőlőt az első 
évtől kezdve egyetlen főágra kell kialakitanunk,s nem sza-
bad teljesen megnetszenünk,mint ahogy a második év vége felé 
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Itáliában szokáso®,mert vagy elpusztulnak a teljesen meg-
metszett tőkék,vagy terméketlen vesszőket növesztenek azok, 

amelyek felső végük levágása miatt  a  kacsokhoz hasonlóan 
a keményéről kénytelenek kihajtani.Ezért az öreg vessző 
bütyke mellett egy-két rügyet meg kell hagynunk,ezt az erő-
sebb szőlőtövön tanácsos betartanunk,é.s bizony a fiatal haj-
tást nádakra vagy kis karókra kell  felvezetnünk,hogy három 
év mulya erősebbeket kaphasson.ügyanie a négyéves szőlő,ahol 
a talaj .termékeny, három főhajtást kénytelen majd táplálni. 
A metszés végeztével mindjárt távolítsuk el a tőkéről a 
levágott vesszőket valamint a bokrokat meg minden olyasmit, 
ami a szótőmunkásnak utjában áll. 	. 

XVI. A buitóágakról  

Ebben a hónapban kell a szőlőbujtást is elvégez-
nUnk.De az öreg és korhadozó take,ameiynek elfásult részei 
erősen kialakultak - mint Columella mondja- ,bujtóágak ré-
vén majd jobban felujul .,mintha az egész tő eláséeával elföl-
del.nénk.Ez a földművesek tetszését bizonyára nem nyeri meg. 
Bujtó akt/mergus/ nevezzük azt,amikor az iv alakuan eláa-
sott szőlővessző egyik részét a föld felszine fölött hagyjuk. 
Ugyanis - miként Columella állitja - ha teljesen megdöntjük, 
a számtalan gyökérhajtás az egész tőkét kimeriti.A bujtó-
ágakat azonban két év mulya lemetszik azon a részükön,amely 
felül van,és a rendes szőlőtőkéket a helyükön hagyják.A ezé- 
füvesek viszont azt állitják,hogyha két év mulya metszed 
le,akkor a gyökereik többnyire fejletlenek maradnak és hamar 
elpusztulnak. 

XVII. Az oltásmódokról  

Ebben a hónapban napsütötte,meleg vidéken a legelő-
nyösebben végzik az oltást; amely háromféle módon történik. 
Ezek közül most azonban csak kettőt alkalmazhatunk,a harms- 
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dikat nyárra tartogatjuk.Az oltásmódok pedig a következők: 
héj-alá oltás,haeitékoltás,.szemzés.Olteunk tehát igy: A fát 
vagy az ágat,azon a helyen,ahol egészséges és forradás nél-
kidli,a héj megsértése nélkül füréezeljük le.A fUrészelés el-
végzése után éles szerszámokkal vágjunk egy hasitékot.Elajd 
vasból vagy csontból,de főleg oroszláncsontból egy keskeny 
éket helyezzvvk el óvatosan a héj és a fabél közé kördlbe-
lül három ujjnyira ugy,hogy a héjburkolatot ne vesse ezét, 
és miután az éket eltávolitottuk,az egyik oldala felől erre 
a formára metszett oltóvesszőt - ép béllel és a tulsó olda-
lán ép héjjal - nyomban  betoljuk, hogy a fából hat vagy nyolc 
ujjnyira kiemelkedjék.Két,három vagy több oltógallyat csak 
az alany minőségének figyelembevételével oltsunk.KöztUk a 
távolságot négy vagy még több ujjnyira hagyjuk meg.Azutén 
kákával,szilfa- vagy filzfafonadékkal szoritsuk öesze,ée te-
gyfink rá mohával fedett agyagot,velamint kötözzük meg,hogy 
az oltógally az agyag fölé négy ujjnyira kiemelkedhessen. 
Sokan örömet lelnek abban,ha az előzőleg elvágott s fonadék-
kal szorosan megkötözött alanyt középütt felhasitják,és ab-
ba,hogy a bél sértetlen maradjon,mindkét oldaluk felől ék 
alakban metszett oltógallyakat tolnak,.miután előzőleg egy 
éket tettek bele; ennek eltávolitása után,minthogy a hasi-
tékba ismét élőfa keriilt,a beillesztett oltógally odaforr-
hat.Ez a két módszer azonban tavaszidénybe való,és telő 
hold idején történjék,amikor a fák rügye duzzadni kezd. 
Azok az oltővesszők,amelyeket oltásra szánunk,legyenek fia 
tal,termékeny,bogos hajtások,olyanok,amelyek friss vesszőn 
nőttek,s a fának a keleti oldaláról szedtUnk; egy ujjnyinál 
valamivel keskenyebbek,két vagy három ágazásuak,aok ráigy-
ben bővelkedők.Ha fiatal fát kivénez oltani,ameiyről két-
séget kizáróan nemesebb hajtások igérkeznek,a talaj közelé-
ben metszd meg! ;bég helyesebb,ha az oltóvesszőket a fabél 
ás a héj közé tolod,azután kötözd meg.Némelyek ugy helyezik 
el középütt a két oldalt megmetszett oltóvesszőt,mely a be-

oltandó alany kemény husitékába beleillik,hogy az oltóvesz- 
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sző héja a fa héjával. mindenünnen ®inasasán elfeküdj ék. De a fi-

atal facsemetén a felásott földet egészen az oltás magassá-

gáig töltsük fel; ez a  munka  a széltől ás a szárazeégtói majd 
zneegóvja.Nekem azt állitotta egy szorgalmas gazda,hogy minden 
oltás kétségtelenül sikerrel jár,hae as •oltógallyak beillesz-
tése utáni tiszta madárléppel as enyvezéshez hasonlóan a hasi-
tékot egyezerre bekenjük,hogy mindkét fafajta nedvei Össze-

keveredjenek.-A szemzésről najd a  maga  hónapjában azólunk. 
A negyedik oltásmódról OolumeilaL'igy nyilatkozott: Gall  furó-
val a fabél mélyéig egy enyhén régsutos lyukat kell furnunk. 
tfiután kitisztogattuk belőle teljesen a forgácshulladékot,a 
venyigét vagy az olt6ga ilyat a kifurt lyuk méretének megfele-
lően hé j talanit juk, 4s a frissen virulá,nedvező hajtást szo-
rosan betoljuk ugy,hogy egy-két rügyet kivi€1ről meghagyunk 
raj ta. Azután agyaggal és nohávaí a helyét gondosan lefedjUk. 
Ezen a módon a futtatott szőlő oltását a szilfán is elvégez-
hetjuk.Ezt az uj oltásmódot egy hispániai mutatta meg nekem. 
Blmondta,hogy az őszibarackkal végzett kieérletet.Egy kemény, 
karvaetagaágu fixfaágat, amelynek. hossza két könyök, esetleg 
több is,a közepén kiíuratott,és asz őszibarack hajtását azon 
a helyen, ahol ásna .a egmarad, minden ágától megfozztva, egyedtil 
a csucsán lévő rigyet meghagyva a f .tzfaaég nyilásába tolatta. 
Viajd /mondta/ ugyanezt a fűzfaságát a két végénél a földbe 
dugva iv alakura kell meghajlitani,ae nyilast agyaaggal,mohával 
égi fonadékkal elszorítaani.'ajd egy év muiva, . smikor a fUzfa-
bélbe az oltógally vége annyira beleforr,hogy a két test 
nedvkeveredése révén eggyé válik,a z oltványt alul el kell 
vágni,átültetni és annyira  elföldel i,hogy a flisfa görbe á-
gát sasa őszibarackhajtás hegyével együtt beta karhassa. Ettől 
fogva as őszibaracknak mag nélküli termése nő; ez azonban 
nedves,illetvs öntözött talajra veló,és a fűzfákat öntözés-
sel kell gandozni,h©gy az aég belse jae, aa melyet átjár aaaa, nedve8-
ség,erőre kapjon,valamint hogy a tusáradó nedv bősége mis ri3-
gyeket is fakasszon. 
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XVIII. Az olaAfaUltetvények létesitéaéről 

Létesitsünk ebben a hónapban a mérsékelt éghaj- 
latu vidéken o1ajfakerteket,as elyeket vagy mélye regforga-
tott talajba aitessunk el ugy,iogy a tiredfóldek környékén  

a szélső tbiákat övezzék,vagy maradjanak a saját helyiikön.
2  

Ha Bélyen regforgatott talajba kerülnek, . a meggyökerasedett 
hét j tárasokat, ?2iutáin a kinövéseiket fe1stl és oldalt lemetezet- 
tflk,va:lemint a törzsiket egy könyöknyi és egy tenyérnyi hosz-
szuságura leröviditettük,megtíágyázott s fel4aott földbe .1-
tessik el ugy,hogy előzőleg egy karóval a helyiket ki. e'lyit- 
jük.Veasünk árpát közéjUk,ée bármilyen korhadást vagy elsző- 
rad st tal +inánk,azt le kell csoakoinunk; s azután a hajtás-
végeket agyaggal meg mohával burkoljuk be,és azilfeháncesal 
vagy b rmilysn erős fonadékkal köss -ik meg. ?e kiváltképp hasz-
nos és a nihmkediellknek javát szolgálja,ha vörösagyaggal je-
in iik ki azokat a heiyeket,emeiyekkel szemközt álln+k,hogy 
hasonló módon veleik szemben is ültethessUnk.Legyenek egymás-
tól tizenöt vagy huss lábnyira.Körülöttik a gyomot teljesen 
tépjük ki,és - valahányszor esik as eső - felezinforgatá, 
gyakori áeássai  a  fejlődésüket siettessük.Idáközben vegyfik  
el a földet a törzséről,ée egy kissé nagyobb kupacokban ke-
verékföldet hordjunk rá.as pedig a saját helyén kivrnsz olaj-
fás kertet léteeiteni,ezeket a talajneseket válaszd: Olyan 
talajt,amelyik kavícesal keveredett,vagy durva homoktál fel-
lazult fehéragyagot,vagy termékeny homokot,vagy olyan talajt, 
aaelyik tömörebb összetételi és nedves.Á fazekas által hasz-
nált fehéragyagot teljesen mellőzni kell,ieg a vizenyőset is, 
és as oiyant,amelyi k folyton vizben ázik, val hint a termé-
ketlen homokot meg a csupa-kavicsot is; hizzen,ha meggyöke-
resedne is,nem erősödik meg.Ott szabad eltiitetni,ahol a sza-
móca vagy a tölgy is meghonosodott.Ugyanis a cserfa,ha kivá-

g'°era kern  is,károe gyökérzetet hagy hátra, amelynek nedve 
as olajfét eleenyveszti.;eleg vidéken az északi fekvészi domb-
oldalt,a hűvösén a déli fekvősut kedveli,e a  középszerű emel- 
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kedéseken virul.Nem bonosodik meg sem a mély fekvésü,sem a 

meredek talajon, .inkább az enyhe lejtésű lankákon,iaint amilyen 

a  szabin vagy a baetikai3táj. iogyáirlek számos .fajaja van 
és igen sok einevezése,mint a pausia,orches,radius,Sergius-, 
licinius-,Cominius-félék és mások, amelyeknek a felsorolása 
nem tartozik ide.A paueia-bogyó azonban,amig zöld,a legjobb 
olajat adja,de idővel gyorsan romlik.á Licinius-féle szol-
gáltatja a legkiválőbbat,a Sergius-féle a legnagyobb nennyi-
ségüt.De elég ezekről általában annyit előrebocsájtanunk ., 
hogy a nagyobb fajta bogyék fogyasztásra,a kisebbek olajké-
szitésre valők.Ámennyiben gabonaföld az,a elyet olajlávai 
beültetünk,egymástél negyven lábnyira áll janak,ha sovány a 
talajokkor huszonötre.ielyesebben járunk majd el,hogyha a 
fasorokat a nyugati szélirányába állitjuk.Amikor Ultetjtk, 
négy láb mélyen kiásott,száraz gödrökbe keriiljenek.Olysn ka-
vicsos talajon,ahol nincsenek kövek,keverjünk hozzá trágyát 
is.Ha a hely elzárt,egy kissé a talaj fölé emelkedjenek azok, 
amelyeket odaültetik.Hogyha a jószágtói félt jük,magaaabb 
törzsűeknek kell majd lenniök.Száraz tájakon pedig,amikor 
nincs eső,öntözni is tan4c3os.$a a vidék olajfában szegény, 
és nincs olyan heiy,ahonnan dugványt ezerezhetnénk,faiskoldt 
kell létesitenUnk,yegyis egy földtáblát felásnunk ugy sahogy 
fentebb emlitettem,hogy óda - miként Columella mondja- a  
lefűrészelt olajágakat másfél lábnyira elültessiik.raa j d öt 
év mulya a megerősödött dugvány áttelepithető,éa ebben a hő-
napban hiivös vidéken elUltethet©.Tudom,hogy sokan szokták 
az olajfa gyökérhajtasait,amelyek főleg erdőkben vagy kopár 
vidéken vannak,kányöknyi hosszuságura vágva átültetni tetszé-
sük szerint faiskolába vagy olajfakertbe,és trágyakeverékkel 
serkenteni,ami könnyii és hasznos dolog.Bbből k6vetkezik,hogy 
egyetlen fa gyökérzetéből számtalan hajtás n$. 

XIX. syilmölcsfákrríl és a tárköz#. távoisfgvkról,azok általá-
nos szabálya 

Gy'aimölo®fákat is öltethetünk az északra nétici,meg- 
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munkált fdldjeinken,amelyekrál még majd részletesen elmond-
juk,hogy mik azoka-  iket különösen be kell tartanunk.. gyii-
mölcef knak ugyanis ugganaz a  talaj  felel meg,mint a szőlő-
nek.A gödröket azonban nagyobbra anéretezd,hogy a fának és a 
termésnek hasznára légy.iIa gyümölcsvskertet készitesz,a fa-
sorok között harminc lábnyi térközt hagyj szabadon. Helyesebb, 
ha  olyan dugványokat ültetsz,amelyek gyökeresek.i; yelj arra 
is,neíbogy a kézzel letört vagy lerágott ágvégek ujra kinője-
nek...iindenegyea sort a saját fajtájaként értékeld,nehogy a 
gyorsabb ncvésüek a gyengébbeket elnyomják.Ugyancsak gondol-
junk  arra is, hogy ra dugványokat ugyanazon égtó j akkal ültes- 
s k szembe,_iint ahogy előzőleg is álltak.A száraz és termé-
ketlen hegyoldalról a termékenynedves sikföldz'e Ultessök Bit. 
Ha facsemetéket kívánsz elültetni,azok a földből mintegy há-
rom lábra emelkedjenek ki.aikor egy gödörbe két csemetét 
ültetsz,'dgyel3 arra,hogy ne érintkezzenek; ugyanis a férgek 
martalékává lesznek.Azonban - miként Columella mondja - ter-
mékenyebbek azok,aaelyeket magrái,vagyis termésről szapori-
tupk,mint du- gványrbl vagy égrél.Anerre a vidék csapadéksze-
gény,öntözéssel legyünk segitségUkre. 

XX. A ez$lóekertek feléaáeáról ka.rázá.sár c'l és kötözéséről ii- 
letve a fék trAgyázásár€íl  

Ilyenkor a tengerparti meleg vidéken a  szőlőt 
fel kell ásnunk vagy felszántanunk,ha a tájon ez a szokás, 
valamint ugyanezen a vidéken el kell végeznInk a ez lőkaró-
zást vagy a kötözóst,mielőtt a rügyezés megindulna,amelynek 
lerázása vagy letördelése nagy kárral jár.Ilyenkor kapnak 
trágyát az olajfék és a többi fák,aíkor fagyban van a hold. 
A nagyobb fának elég lesz egy kocsivai,a kicsinek egy féllel, 
hogy a gyökérzet fölötti  talaj  felásásával és a trágya, rá-
ezóráaável.erőre kapjon.Bbben az évezakban,amennyiben fais-
kolában vannak a durványaink,körill kell ásnunk őket, . éa le 
kell vágnunk réluk a fölösleges ágakat, illetve g i$kérha j tá-
sokat,anelyeket a felezinen kőröskör l növesztettek. 
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XXI. A rózsa a liliom a sáfrán s a viola U:ltetéeéről 

ibben a hónapban lótesitsUnk rnzsakerteket,amelye-
ket keskeny barázdába vagy gödrökbo akár bokorról,akár mag-
ról kell szaporitanunk.Ee gondoljuk azt,rogy a rózsahajtások 
csak olyan közepes nagy.águ,arenysárga porzószálak,.nint ami-
lyeneket a rózsabokrok teremnek, de olyan bogyókat is növesz-
tenek,s ilyeneket mint  az apró körtót nrgostul,egészen éret-
ten szüret után nyu,tanak,s melyeknek érettségéről a sötét-
barna szia Uk és puhaságuk alapján győződhetflrk meg.tia öre-
gedőben lennének rózsakertjsink,ilyenkor kerti- vagy csákány- 
kapával negkapáljuk,és a száraz ágakat mindentett levágjuk; 
ilyenkor szabad a megritkult helyeket rózsabujtvrnnyal péitól-
nunk.Ia azt szeretnéd,hogy a rózsabokrod korábban nyiljék, 
két tenyérnyire ásd fel körülötte a földet, és meleg vizzel 
naponta kétszer öntözd meg.11yenkor UlteseUnk liliomhagymát 
is,illetve igen körültekintően kapáljuk meg a korábban elül-
tetett liliomot,nehogy a gyökér táján növekvő hajtásokban és 
az olyan kisebb hagymákban kárt tegyünk,amelyek tőosztással 
más sorokba átilltetve mzjd uj liliomágyásokat képeznek•A vi-
olapalántákat és a sáfrány hagymagumóit is ugyancsak el kell 
Ultetnünk,vagy porhanyósra felásnunk,ha előzőleg kerültek 
elültetésre. 

XffII. A lenmag vetőséről 

Ebben a hónapban némelyek lenmagot vetnek termékeny 
talajon holdanként tiz modiusszal,és igen finom lenszálat 
nyernek. 

XXIII. A nédaeról mes a spárgáról valamint a  fiizfa, illetve 
a rekettye ültetéséről  

Ebben az évszakban kell nádast létesitenünk kis göd-
rökben ugy,hogy mindegyik gödörben elföldeljük a nádszemeket, 
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amelyeknek egy  fél láb tvnl®ágra kell  egyaf otEil  ~:~ 3.lai©k.;T~► 

a meleg é® a maims  vidák  előnyeit vizzg.z l juk, a iic (;.ve-s ta-  
laju vagy iSntdz€ses vrilgyekben indokolt a  n6dasn.ck is helyet  
adaunk.tTa a vidék 	ég-'hajlatu,olyan kvzeped zli11Gag''i  
talajon  tesntesszfiik,amely a ::aajoro4,ok vizlefol,y{xa a?d eci3c.  
F :ek közé a epárgg magjaiból is vetheti.ir.k,hogy vegyesen 226-  
jene.k,mert .a epárg4t ugyanazon emócion termesztik 	égetik,  
mint a ntide,t.ha a aides  már kiáregeüett,ebbeu ay i.i4ns:akbe;.,n  
kepa juk meg, In3utéti. levágtuk azokat, a.:el;,►ehet tövilkben ke3l  
aegticytogwtnunk, vaGyie a korlaad4zó, beteg :zr, j tjciait ékl ott,  
ahol ternőszemei ninceAnek:gyyenkor UltessUk el a fUzfa-- és  
a rekottyecsemetéket,ahol mág nem lennének,Fal.a;nint ninlen  
olyan fafzjtit, melyet f4ekertUnkben koll. :aeg:aonoslta »unk.  
A mirtusz és a babér bogyóteraEsáb51 in  létesYts:.ink fc;iska-  
lAkat,vragy ha  m=ár CtsegvolFlÉinakokkor tart3uk rendben.  

^. kertekről  

Február kftepe tóján a kertek karftáeét kell elké-  
ozitexeUnk a taekebokrok m n.ej6ból kötelekről folfuttatva,a-  
hogy ©1moadtuk akkor,azl3kar a kertek véc3el,:léről szél.tunk 4  

A  ;3x5.0k is azt mondják,hogy a koAi#ó8szagkacd,aknak a sze-

derbokor vastag vesszejéből kell lennit3k,és egy tenyérnyi  

mélyen elifltetni,valam3.nt naponta €aáesal és tintözáeeel .gan.-  
dozni,amig levelet nem  ha3t.Ebben a hónapban. vetik a salátát,  
hogy 	hónapban AtUitethető ledyen..Jgyancrlak most ve- 
tik az artics5kát,a kerti zs~zc `t,e. koriandert 4e1, a mAkot,  
aint november .he.vdbar3,valam3nt e fokh6gym't meg az  uipicum- 
-hagyrniti.e. I3.ydnkor vetik s caombort a kUvár, trigyáaetlan,  
de naps{.itütte ta,lajon,illetvt olyanon.,F ►melyik a  tengerhez  
jobban kcizel8bb esik. A vá.röah:;gymAval vegyesen ici vetik.  
ubben a hónapban is tiltetsz vári3eha r;y.m,.~.t; 'viszont kösztudo-  
mSeu,hogy tavasszal és ősszel is ültethotő.ha a magjóról  

veted,a fe3a  nő meg,éa ksveaebb magot terem; ha a gumójáról  
'cilteted,eleatnyul,éa sok nagot nUves$t.A. v'árbeha ,yma ks3vér,  
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alaposan megmunkáltOntözött és trigy4zott talajt kiván.Ké 
szitsiink rajta olyan. €ágyásokat, melyekről minden gyomot és 
gyökeret eltávolitottunk.C©endee,derált napon áltessUk,fő-
leg olyankor,amiikor a déli vagy e délkeleti szél fujdognál.. 
Na fogyó hold idején ültetják,apró $s erős hagyma  terem,ha 
telő holdkor,nagy fejű és izotlen.Jltetnánk ritkára kell,gyors- 
16lgatnunk és kapálnunk gyakrabban.Ba azt kivánjuk,hogy a 
hagymafejek nagyobbak legyenek, a leveleit mind el kell távo-
litanunk: igy a nedve majd lehuzódni kényszersál.Amelyeket 
pedig : a^gtermesztésre szánunk, t inogassuk kis karókkal, mihelyt 
a száruk növekedni kezd.l ikor a mag ezine fekete lesz,az az 
érés kezdetét jelenti.Tépjlk ki magostul a félig elszáradt 
hagymae.z4rakat,és igy a  napon  czérítsuk.Ebben a  hAnapban 
vesd el  a  kaprot 	vidéken. Iinden éghajlatot eivieel,,de 
a melegebbet szereti.ántözziik meg oiyankar,ha nem esik az 
eső.Vess:ik ritkára..Néznelyek a magját el cem földelik,mert 
ugy . vélik,hogy a madarak nem nyulasak hozzá.Ilyenkor vethet-
jük a mustárt is.Ebben a hónapban is ziltessünk képosztát,a-
mely egész  éven át intethető.. k vór és eléggé megmunkált 
talajt ezereti,a.z agyagostól és a kavicsostól idegenkedik; 
a durva honoknak és a fövenynek sem Urvend,ba vizár folyton  
nem öntözi. A káposzta bármilyen éghajlatot elbir, de legin- 
kább a hüvöset.A déli fekvóstiek hamarabb teremnek,az északi-
ak később.Ez a káposztafajta azonban az izességóvel és el-
lenálló képességével kiválik.Kedveli a dombhajlatokat,és e-
zért a palóntáit felmagasitott ágyásokba kell tenniink. A trá-
gyizás ós a kapálás révén virul.. Ritkábbra áltetve megerÚsö-
dik..A szinét megtartva gyorsabban fog megfőni,ha addig,smig 
három-négy levele van,tart szikeét /nitrum/ szitálsz rá,hogy 
a csillogó deresség látszatát keltse.Columella azt mondja,' 
hogy a palántagyökereket tengeri moszattal kell beburkolni, 
trágyával bekenve frisseseégfiknek megőrzése céljábál.A gyor-
sabb növésit palántákat át kell ciltetniink,mert ezek erősebbek 
leeznek,bár később gyökeresednek aneg.Ha tél van,egy enyhe 
napon kell a palántát elűltetni,ha nyar olyankor,amiikor a 
nap már estére hajlik.8agyabbra ná.,ha földdel mindig feltol- 



-136- 

tőgetjUk.Az dreg káposztamagból répa is lehet.ibben & hó-
napban tizenharmadika ut°n fogjunk  hozzá a ep=irgagyökér  
magról történő felujitásához,illetve a rógieket ültessük  
e1.Nekem is  hasznosnak és gazdaságosnak tünik,hogy a vad-
spárga gyökereiből sokat vigyünk egy megmüvelt,va ;y egy e-
léggé sziklás helyre,hogy mindjárt termést hozzanak ott,a-
hol semmi más seri nőtt; s ezeket minden  óvben nyalábokban  
perzseljük meg,hogy a termősük gyorsabban ős erősebben fe j-
1ődjék.Ennek a fajtának az íze ugyanis finonabb.Ilyenkor  
lehet ültetni a mAlyvát is.Termeesz Mentát is palántáról  
vagy a gyökeréről nedves talajon vagy viz-közeiben.. nap-
sütötte,kövór,trágyázott talajt nem igényli.!bben a hónap-
ban vess ánizskaprot a nspsütdtte ős kissé káveceee tala-
jon.Kora tavasszal vetik majd a magjáról,és Ültetik a pa-
1án áá j árul a paszternákot kövér, porhanyón ős mályen megfor-
gatott talajon; ritkára ültesd,hogy erőre kapjon.A borsfü-
vet is most vetik,és ugyanugy gondozzák,:int a fokhagymát  
vagy a vörösnagymát.Ilyenkor,tizenharmadika után hűvös vi-
déken vessük el a turbolyát; termékeny,nedves és trágyá-
zott talajt kiván.Ibben a hónapban vessünk eóklát,bár egész 

 

nyáron vethető.Szereti a  porhanyós talajt,a nyirkos helyet. . 

Akkor kell átiltetnünk a gyökereit friss trágyával bekenve, 
 

amikor négy-öt levele van. Szereti,ba gyakran fel!íes4k, és  

ha sok trágyát kap.ibben a hónapban kell póréhagymát vet-
nünk; ha azt kivánod,nogy vvghs:ó legyen,a vetéstől szám1-
tott két hónapro, az ágyásaiban levághatod,nohs Colu ella  

azt állitja,~nogy a vágott póréhagyma tovább eláll,és jobb  
a'iinőségü lesz .,ha át:tltetik.Valah ny -szor vázi fogjuk,vizzel  
locsoljuk meg ős trágyá .zuk.Ia azt kivánod,hog_y nagy hagy-
mafejek legyenek, akkor tavasszal vesd el, e október hónavbsn  

öltesd majd át.Tersnékeny,főleg réti talajon kell elvetnünk  
s olyan ágyás b̀a,aacelyet elegyengettü k, jól megkapáltunk,  
hooszu ideig gondoztunk ős trágyfztunk.Ha vágnivalót kiv:ánsz,  
eUrübbre,ha nagy hagymafejet,akkor ritkábbra veted.Gyakran  
meg kell kapó Inunk, éo a gazt gyo. lálnunk.  A Eti   kor Ujjnyi vas- 
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tagra n6,e leveleit a közepéről levágva,ée -a gyökereit le-
ceonkolva iíltessiik át; hig trágyával bekenve négy-öt ujj-

nyi távolsah legyenek egy áatól. A nikor gyökeret ereszt,  

kapuval egy kissé meg,  kell  lazitanunk de  megemelniink,hogy  

az altalaj fölött csöngve, ivel. Aires teret talál maga alatt,  

azt a hatalmas fejével kénytelen legyen kitölteni.Hasonló-  

képperi ha több magot egybekötve elültetsz,hatalmas póréhagy-

ma  lesz mindegyikből.Azt mon.dják,hogy akkor is sok nő,ha  

vaseszköz használata nélkUl a hagymafejbe répamagot teszel  
45 eliiteted; még helyesebb,ba többször megismétled ezt.  

Ebben a  hónapban vetik az örvénygyökeret ott,ahol a nídat  
termesztik.Szemról szaporitják,mint a nádat,melyet le kell  
vágnunk,és a felásott,:egmunkult talajon könnyedén betakar-
nunk, 1iu.tán megmageeitottuk egyenes vonalban azokat az ágyá-
sokat, a! elvekbe a szemeit el kell föidelnönk.!iárom lábnyi  

térközt meghagyunk köztik.bben a hónapban ültessUk el az  
egyiptomi bab gumóit.A nedves,kövér és főleg az öntözött  
talajt szereti..Források és folyók környékén virul,a talaj  
minőségére nem érzékeny,ha folyton nedvességet kap.Szinte  
mindig képes virágzani,ha védőburokkal óvjuk a fagytál,:mint  

a cit-romkerteket.ilbben a hónapban vetik a köményt és az•á-
nizst jól megmunkált talajon,smelyre trágyát is ezörj..A ve-
tés végeztével a gazt folyton gyomláljuk.  

XXV. A_Byl ~ nlrsfák.ról.  

A kkirtefa. A körtefacsemetéket február havában  hü-
vös,novemberben pedig meleg vidéken Ultessiik el,November  
hónapban a körtét azért kell enyhe hcőmérsékletü vidéken el-
tiltetntnk,hogy a nedvességdus talajon megn®jön.Igy igen sok  
virágot fog növeszteni, és igen nagy gy mölcsöt terem. Főleg  
az olyan  talajon szeret :.egnőni,anoi - mint emlitetttik - a  
szőlővel egydtt van; de termékeny talajon is erős fákhoz és  
gazdag terméehez j utunk. Van olyan vélemény is, hogy a  köve-
cses talajon nőtt körte nemesithető azzal,ba puhább talajon 
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Ultetik el.A körtefacsezietek Ultetése azonban csak lassan 
vezet erecoldnyre; rlesis,akiknok tetsz6aUket szelelja,hogy 
a nees körte,Aagvak a vadfajta fanyarslgával ne keveredje-
nek,azok a két- vagy a hároméves mewyökeresedett hajtisait 
az olajfa Ultetéséhez hasonló médon a talaj felszinén há-
ro:a-négy llb 1-16lységil,nagy Gödrökbe Ultetik,olyanokat,a ,ae- 
lyeknek a levcizott ágvézcit agyaggal kevert Johával kell be-
burkolni.Ugyanis,ha valaki elveti a körtemegot,annak sztik-
ségszera a növekedése a természet növeszt5 ereje folyt.4n,a-
melynek örök folyrmsntát seumi sem képes hgtráltatni.Hossza-
dalmas volna azonban az eKabernok kivirnia ezt,mert egyrészt 
kés5n tereanek,misrtiszt a nemesitett fa3t4t6l eltérnek.tie-
lyesebb tehát ezt november hónapban végezniink ugy,hogy a 
megeyökeresedett vsdkörtehajtásokat a földeken j61 megásott 
göCrökbe UltetjUk,hogy - amint meghonoeodtak az oltásukat 
elvéc;ezzUk.rdekes azonban,hogy amelyeket hajtásairól szspo-
rituhk,azok zamatukzt és puhas4,ukat megtartj6k,ilyen álla-
potLan azonban nem tartósak,beoltva viszont igen hosszu ide-
ig elállnak.A körtefAk közötti tévolség hmrminc lábnyira ter-
jedjen.3zt a fafajtit,hogy teremjen,gyakori Untözéssel és ca-
rd felarsással kell gonZpznunk,hogy idővel,araikor virágzeni 
szokott  higgyfik el -,a vir4gjsib51 semmi sem megy voszendő-
be,ha a kertész ilyenkor is törődik vele.Cokat segitesz raj-
ta tha az 6v veGén annyi trágyfit hordasz r,%nnennyit kivAn; 
de a 17.:17rhatrá,syától,ugy vaik,hogy zematos 6c hstalmPs gyit-
:,- :31coUt növeczt.Temelyek hamut kovernek hozz.4.  6,onOolván,hogy 
isy a gy!LIUlcse finom isU lesz.Ucy v5lem,ogy felealec;es fel-
sorolni a killönböze: körtefejtákat,mort sz Ultetóstik es a eon-
dolsuh nst nines lailönbseg.En a körtefa ItimerUlt,akkor a 
földet 1:ört115tte feleva a jyökerébe fursz,és ode bes-ori-
tasz egy fakar5t,illetve a hasonló módon kifurt fa törzsébe 
szurokfenyőbA,vogy ha ez ainyzena,akkor tölgyből v -,16 őket 
erősitesz belo.E fának 415sdi férgeit pusztitja ős a szapo-
rodásukat akadályozza a gyökereire gyakran rdöntött bikaepe. 2-  
Ugyanigy az óbor friss seprejét,ha három napon út a gyökere-
ire Untik,a fa a virágzésuk idején sOkáig nem szenvednek be. 
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tegségtől.4a kdves talajon van a kUrtefdd,a szólső gyUkere-
reira tivolited el a fels5 talajrótet,6o doLj ki Aal:in 
kődarepot; zaljd a gondos eltdvoliteibuk vciezt6vel e3y 
szit4val .aezrostAlt ter.itőföldet szórj R helydkre.Az aonban 
haszn4lui fog nexi,ha az JatUz5sét neLa hanya3o1od 

ós 	lAavában a kdrtefAt azon a 2on oltjilk,ahe,17 
elmondtuk akkor,a_likor az oltAaról szóltunk: 	olt6s- 
sal 5s aasit6koltissal.tatj4k ugyanis a vadkUrtóbe,faz aliai-
ba,ogyesek szerint a landulialba 40 a kaiónybe,iercAlius oze-
rint a viros karisbe l a iLagas kCrisbe ós a tirsalu3l,n,z4sok 
szerint a gr,:nAalL14.ba is,de csak aasit6kba.Zz a A.3rtoolt6- 
Eallyellyel 	a nytir c.1lta elat oltunk,egy6vec le- 
Eycn,ós alielett oltaxxz,a leveleitC1 6s minden zsenge 

dlcz loll fozztanunk.A nydri napforuuló uton 2zonban 
• elsannal oltaszclynek a vós6n raE4 Zejlődött.,inUen 
körtjtft oltanok.A körte tartósitL:s6t a k 73vetkez6k6pp 
kell végezolLk: szól) időben tfogyó holdkor t a huszonkettik 
n,-otól a huzzonnyolcadik napig.Azt a gydLaUlesUt,a_lely 

aLLelyet h3t ti tizenegy óra t illetve tizonkettő 40 ti-
zz)nhat óra k3z3tAózzol Egacdtilnk,ós a hullottek kUzUl '=,'on-
aosan kiv:aogattuak,a_lelyik 6p,Lissci ke,a5ny ós ziTles 
clyan szunlozott eaJnybe tecozilk,a'aelyet fed6 	szdja 
lo2ol6 nlik,is a-lelyot oj olyan helyen fUL,Lellink 

kUrUl 1lcidivr. viz Zolyik.Azokat  i, 	lyoknok a I)uria 
6s 	hija .:eGke,15nyedett,olos3r hordjuk holo.aba; a.e.1:3t pu- 

Li 1:ezd ,.IneL,jól 1.1.6setett 	czurokkal kont egorpcdcf- 
nyci;le te'Jszq4,ős a feColat r‘.:t:wo 
• Liz; -f,3,3j.;y2bo snlyeaztjnk clyan -- 1ycn,t4nol vinciennrp 
n , pCzy -siri..:;olan a LOrt6t polyva vagy czalla2 f.eizt tóvoltJ:k. 
L.7.-yccelc a lcozodott LUrtót Lzz:metul ccyItt xindjrt szur-
ko3ott kors5n,t 	Aiutzln az cd4nyek sz:ljdt siv ,sszol 
✓ 1:1; sz,uraln:al 10Wk,a clzfibdg clatt nomokbn t4ve el-
fUldeltókook a Lörtét ilidzben turtositottAk ugy,hogy egy-
mAssal ne érintkezzenek.'2ovdbbg felszeletelve ós a magjAtil 
aegrosztva a napon a8zaljAk.174molyek a 56a viz habjdt lard-
lUzik,amikor forrni kezd.4u zautAn mar lehllt,a kiirtót tar.- 
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t5:;it':s o''ljA41 ba:teszf.k.:.:^jd r3vid idő .,;ulva kiozedvSn,  
írQTe4ba 	a oz:ij't bekenve tnrtésf.tj1s,ill.etve  
egy éj jel. ~.4e ogy nappal hideg,s5s lében 	4aqyVk,mzu-  
t6n két napon it tf.gzJte vizben iztatjUk,v4U1 :azőlUzbe,  
a~,~zu- vam/ édeeborb3 téve tertásit jdlC.S  

A  körtebor és.ecet. A isörtewor `u~*~ krszai,aogy  
az apréra ti3rt,ritksszövéoii zslkba tett körtét cu2yt: ~ráae- 
lé~;;el v~~„► préssel ~sisajtoljuk:'~él+~n el~ll, ~.e nyrix• elején  
ae ;; avendodik.lairtéb8l ecet igy készül: 	érett v~:ddkörtét  
vagy fanyar kUrtét kxdres~m napig egy balomban tartjuk.J:kzutn  

betessza egy edén,ybe,a _nelyl;en forrge- vagy esővízzel bevo 
 

» 
.°d'k,vS az harminc napig  13€it1eIitl :1~Y1~. ~  ~yjlk, 

 

valamint id(Akeizben anLyi vizet töltünk nozzá pét7,4L,z, auony-  
nyi ecetet olhnszra4lturak  i3eli~le. 

körte  i :s1. A borpét15 Lört©ital~igy io g  ke;ezülni: 
tul érett körtét mega5zva egészen kitapossjuk .~~ aikor c; hu-  

sa 0::1iév5 v:ált,kis norciókban vagy szurkos cr:>srőpedés.yeben . 
t , ;rolQiuk.HArom h<nap 	ez a felfüggQaztett körtebél kel- 
lemes izU,de ezUrkés szinti levet ererizt.Ezzel sze,l3aexa 	js,-  
v.lt sdolr;41ja az,hogyha akkor,a2l3.kar a o5z6ea tUrténik, iízo-  
nyoE :;:en2yieégd fekete bort keversz  

~_~ alxaaf4E14 Vebru,ir és mirciu3 nvropban IltessUk 4z  
€alrxit, de bn sziraz 6s meleg égba jlAtu a t zj ,akkQr oktubor--  
ben ás .aovemberben.?)ok á'ajtnja vara,auelyelret felsorolni fQ-  
les31e,4ee volna.Jzereti e kövér é4 ter-i`lreny talajt vcla iint  
`z oiyant, r;:te].yra,ei, e nedvtnrtalnfit ne:u annyira az 3nt,3z5s,  
;Alit án3cr!.bb a terá:'sé szet áia iooit ja`::. Je ha hocaok.on vagy agya- 
on lr -irae, cintUzéca$etl ssÚitta:ik.élegyvidóken tia 	é p;t4 j iri-  

*2ydbea .. kell El'.ültetnünk.;iüvöa talajon is moghono9oc?ik,I.n  
eny?_e 	kedvez neí:i,  és aem a kietlen, sem w vizeryca  
ta1LiaviszQ21ydkt+7l nem idegenkedik. c. ,34v :I1y Ss 8z ,:r*3Z talaj  
f,:;rcRa ,au116 slraét tereta.A körtéhez FaAsonlédtt minden f'aj-  
t4ját ;íltetik: aarae ezintiat, sem 4e iet nem igénye7..i;z6r. t  
ink=jbb a réti talaj felel  meg  aeki.;ég 8 trágyázáet sem  
igényll,de igencsak javéra vK`lik,ba szt hamuval keverik.Az  
cintözéet csak módjával kedveli.A metazése Meg azért icivfi- 
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natae,hogy azáraz ágait vagy csenevész növekményeit leeeon-
koljnk.Ez a fafajta bamarabb öregezik,és öreg korában elfa-

jul. is a gyiimölcse hullik,a gyökérhaeitékába tett kődarab 
a gyümölcsbullást majd megszUnteti.Nem is korhad el,ha az 
ágvégeit zöld gyík epéjével kegkenjiik.A bernyáit az emberi 

vizelettel kevert sertó®trágya vagy  a marhaepe pusztítja. 
.Amennyiben azok a fakérgen köröskörül nyv.zsögnének, egy réz-
kaparókéssel egyszer eltsvolitva tovább nem fognak azaporod-
ni. A lekapart hernyókra mArhatrágya Icsrá lj ön.aía a sok gyUi-
mölce az ált elnehez ti,le kell szednünk a férgesét közti-
liik,hogy a tápláló fanedv a többit i ;- megnÖvessze, és hogy 

az olyan nemes fajták érését biztositsa,amelyeket a temér-
dek gytkOlce hitványsága pusztulásra szánt.Az almafa min-
den fajtája ugy oltható,mint a körte.Jebruárban,márciusban 
valamint a többi körteoltó hónapban is oltják az almába, kór- 
tábe,kökénybe,szilvába,berkenyébe .,áezibarackba, platánba,nyár--
fába és a fözfába.Gondosan ki kell válogatnunk az olyan al-
mát,ameiyet eltenni ezándókozunk.SÖtét helyiségekben, ahol . 

nines huzat,miután a vesszőfonadókra előzőleg szalmát szór-
tunk,egymás tói elkUl initve, felhabmozva tároljuk; az alma-
halmazokat helyváltoztatással többszor is különitsak el egy 
mástói.Némelyek killönbilzőképpen ugy nyilatkoztak,hogy egy-
részt egyenként olyan cserépedényekbe zárják,amelyek szur-
kosak és le vannak gipszelve,asréezt agyagba burkolják, 
vagy csak as almakocsányt kenik be fehéragyaggel,illetve 
deszkára szórt polyvára helyezik,és felalrál szalmával ta-
karják le.Az a gömböly i almafejta,amelyet kereknek /orbicu- 
lata/ neveznek,egéez éven át kezelés nélkifl sem romlik meg. 
Bgyeaek kutba vagy ciszternába süllyesztik cserépedényeiket, 
amelyekbe gondosan beszurkozva, és elzárva almát tesznek.- 
sok a fáról hibátlan almát ezedtek,és a kocsányát forró szu-
rokba mártva sorban deszkára helyezték, alája diófalevelet 
rakva.Sokan nyárfa-,illetve fenyőfafUrézzport ömlesztenek 
az almák közé.Ismeretee as almának az a tárolási formája 
is,hogy a kocsányával lefelé forditod,és nem nyulaz hozzá 
addig tamig a fogyasztásra alkalmasnak nem látszik.siázőleg 



-142- 

isnertettem,hogy almából bor aleg ecet éppugy készüi,mint 

körtébői:A birsalma Ultetásáre vonatkozóan többen  különbö-

ző időszakokat javasoltak; én azonban a gyakorlatomból meg-
győződtem arrái,hogy Itáliában,a Táros környékén február 
havában vagy március elején a birsalmacsemeték a mélyen 
megforgatott talajon olyan j61 meggyökeresedtek,hogy a kö-
vetkező évben gyakran termésnek is örvendhettek,ha ars ülte-
tésUk fejlettebb állapotban történt.Száraz és meleg tájon 
október végén vagy november elején ülteasUk.A birsalma a 

hüvös snyirkos talajt szereti.Aogyha meleg talajon UltetjUk 
el,ántözéssei kell a regit®égére iennUnk.Bár a hideg ás me- 
leg közötti átlagos környezetviszonyokat is elbirja,és a 
sik talajon valamint a domboldalakon is megiá,mégie inkább 
a lankás ás lejtős helyekét igényli.Námelyek íUgydugványról 
ás hajtásdugványról szaporitják,de mind a két esetben nehé-
zen válik be.A nagy birealmafikat ugy kell el+iltetnünk,hogy 
az egyik csepegése a szél fujása következtében ne kerüljön 
át a másikra. Amíg a  fa  kicsi., illetve amikor elülte t jUk, trá-
gyázással legyünk eegitségáre; amikor pedig már nagyobb, 
évente egyszer hamut vagy feháragyagport szórjunk a gyöke-
reire.2zeken az állandó nedvesség hamarabb érő és nagyobb 
gyümölcsöt fog érlelni. .Valahányazor nem kep esőt,még kell 
öntöznünk, valamint meleg vidéken október és november hénap-
ban,a hüvösán februárban vagy márciusban körUlásnunk.Ha nem 
ássuk mindigkörUl,akkor vagy terméketlenné válik,vagy a 
gyümölcse romlik meg. Amint tapaeztaltam,nyesegetnünk is 
kell, és minden káros képződménytől szabaddá tennünk.ga a 
fa beteg,vizzel egyenlő arányban kevert olajhabot kell a 
gyökereire ráöntenünk, vagy fehéragyaggal elegyített oltat-
lan meszet,esetleg hig szurokkal kevertládában tartott 
gyantát a fa törzsérce rákennünk,viezont azt is állitják, 
hogy a felásott fa gyökereire körben páratlan azinu birs-
almát kell nagyság szerint elhelyeznünk ás elföldeln ink, 
his minden évben iegteeezük ezt,akkor a károaodáetól meg 
fogja óvni,ds a fa életét nem hosszabbitja meg.Február hó-
napban eredményesebben oltják a birsalmát hasitákoltással, 
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mint héj-alá oltáeeal.Szinte valamennyi fajta  gránátalma, 
berkenye és minden almafajta oltóvesszeit magába fogadja, 
amely nemesebbet terem.Olyan fiatal fákat oltsunk csak,a-
melyeknek a nedve a héjában van.ila a fa nagyobb,több siker-
rel oltják a gyökereinél,ahol a kéreg és a fabél a talaj 
jótékony rátapadása folytán átnedveeiil.Az érett birsalmát 
le kell szednünk, amelyet ilyen módon tartásitunk; két  cse-
rép közé téve minden oldala felől sárral betapasztjuk,vagy 
sörim stléte,öletve eszuborba főzzök bé.Egyesek fUgefale- 
vólbe burkolva teszik el azokat,c elyek a_gyobbsk.sésok csak 
olyan száraz helyekre rakják,ahol nincs huzat.Egyeoek nád-
dal vagy elefántcsonttal négy szeletre felvágva cserépedény.. 
be,méz közé teszik e1,miután a közepéből mindent eltávolitot-
tak.iiások ugy egészében mézbe e illyesztik,a tartősitásának 
ehhez a módjához az eléggé érettet választják.3gyesek köles-
be  teazik,illetve slkUlönitve polyva közé  dug  k.Jások finom 
borral teli edényekbe rakják,, . i tetve a birealmatárolásra 
megfelelő bor- ős söréi mustléálloiiányt készitenek.Egyeaek 
mustos hordókba teszik,és ugy elzárják,hogy a borszagot is 
tveszi.Léaok az elkUlönitett birealmát egy uj tálban szá-
raz gipsszel vonják be. 

A szentA4noskenyér-fá.  A szentjánoskenyér-fát feb-
ruár és novenber hónapban magról ás hajtásról is ozaporit-
ják.ázereti a tengerparti,meleg,száraz és sikvidéken fekvő 
talajt,azonban ahogy án tapasztaltam  a meleg talajon 
termékenyebbé válik,ha nedvességet kap.Yajtáaduványról is 
ezaporithatóJagyobb méretii gödröt igényel.Némelyek ugy vé- 
ik,hogy február hónapban a szilvába meg  a mandulába oltható. 

A szent j únoskenyér igen sokáig eláli,hs vesszőfonadékra te-
ritik. 

Az eperfa., Az eperfa 6s a szőlő megférnek egymással 
Az eper magról nő,de a termése és a bokra elkorceoeul.hajtás-
dugv nyról vagy rügydugványról kell szaporitanunk,tanácso-
sabb azonban olyan másfél láb hosezu ha j téisdugványokról, eme-
lyeket minden oldalról si ává tettUnk,ée trágyával bekenteink. 
Amint a helyét ásókaróval előzőleg kimályitettUk,ültesailk el, 
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és földdel kevert hamuval takarjuk be.Négy ujjnyinál job-
ban nem földeljük e1.Február közepétől  kezdődően és mírci-

ua folyemán,a melegsbb tájon pedig október végén vagy no-
vember elején ültessük el,de tavasszal leginkább as ipri-

lie elseje előtti  kilencedik napon .A meleg,homokoa és fő-
leg  a tengerparti vidéket szereti.?fában vagy agyagee ta-
lajon alig honosodik meg.Ugy vélik,hogy es állandó nedves-
ség az epernek nem tesz ját.A felásás és trágyázás által 
megerózödik.Á korhadó,száraz ágait három év mulya le kell 
nyeeniluk rála.Hogyha erős a ha j táaa, október ás november 
hónapben,he gyenge februárban és márciusban Ultessd át.Mé-
lyebb 

 
gödröket ás nagyobb térközöket igényei,nehogy a 

szomszédos fa árnyéka elnyomja.Némelyek azt állitották, 
hogy az eperfa termékenyebb és életképesebb lessz,ha az át-
furt törzsébe az egyik oldala felől egy terpentinfaéket, . 
a másik oldala felől egy masztiagaéket rögzittink bele.Ok-
tóber elseje táján az eperfát körül *ell ásnunk,és a gyö-
kereire az éber friss sepre jét ráöntenünk.Olt ják a fügefá-
ba és magába,de csak a héj alá.A szilfába oltva kihajt,a-
zonban terméketlen hajtásokat növeszt. 	. 

A mogyorófa.  A mogyorót terméséről kell ezapori 
tanunk.Két ujjnyinál vastagabban a talaj szirén nem sza-
bad elföldelnünk.Azt tapasztaltam azonban,hogy hajtásokról 
és sarjról jobban fejlődik.Február hónapban egyrészt haj 
tássról,máerészt magról szaporit ják.Hedveli a soványnedves, 
hüvöss de  homokos talajt.Julíue hánapbasn,hetedike táján a 
mogyoró érett. 

Az egyiptomi szilva. Ilyenkor ültetik Az egyipto-
mi szilvát valamilyen edényben tartott magjáról,amig a haj-
tásai megerc3 ödnek,meleg éghajlat alatt,leza talajon,méreé-► 

kelt nedveeaég i helyen.i árciuss hónapban a berkenyébe meg 
a kökénybe oltják. 

A többi hónap egyéb gyiiaaölcofáiról.  Ilyenkor  is 
vetik is oltják a vadnaspolyát, valamint kemény hé ju magva- 
it,ilietve e fajta hajtásait ültetik,áttelepitik,éss az ol-
táiasát elvégezhetik.A naspolyafát is olt ják, és a szilvama- 
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gokat elültetik.Ilyenkor ültethető mérsékelt éghajlata vi-
déken a fügefa is,és a berkenye szaporitáseának is ebben a 
hónapban van az ideje; a mandulamagokat a melegágyakban 
elföldelhetik,és a mérsékelt éghajlata vidéken aost,a hő-
nap  kezdetén,h'.Uvös vidéken viszont a vége felé olthatnak 
a$ oltóvesszők eihelyezésével,még mielőtt azok rUgyeznének. 
A pisztácia is ilyenkor dugványozhatá,ílletve oithatá,éss 
a gesztenye magját is  most vetik.A diófa termését is most 
ültethetik el a faiskolában,ée a fát szagát is olthatják, 
valamint hiivöe de  nedves talajon fenyvesit ilyenkor  lehet 
majd létesiteni. 

XXVI. A sertéstenyésztésről. , 

Főleg ilyenkor kell .a kanokkal párossitanunk a 
neetényeket. 1yanokat kell kiválaaztanuuk,arelyek nagyok 
cos testesek,de inkább gdntbölyiiek,mint hosszuak; a hasuk 
és tomporuk hatalmas,tömpeorruak,mirigyektől due a nyakuk; 
a nemi Usztönt& erőse,egyyévessek,olyanok,amelyek négyéves 
korukig is párosodni képesek.Anyadisznákat viszont hosszu 
testűeket kell választanunk, ée olyanokat„arelyeknek az i- 
vadéka3ik kihordására terjedelmes hasuk van,egyéb vonatko-
zásban hasonlóak a kanokhoz, de bűvöse vidéken a elirü ős 
fekete azŐrücket,meleg tájakon olyan szőrüeket,amilyen 
nőtt rajtuk.A nőstény legyen alkalmas hét éven át a sza-
porodásra ős ivadékainak kihordására. gvea süldőborában 
kell a párositását megkezdenünk.Négy hónap elteltével,a-
mikor az ötödik megkezdődi k, elienek.2égpedig február h6- 
napban kezdik meg /a párositáaukat/ - mint emlitettem -, 
hogy a kismalacok kövérebb fűben és sarjadó tarlón legel-
jenek.&hol van lehetőség az időközben ellett kismalacok 
eladáeára,ott a szaporulat as anyák részéről gyorsabban 
f~el javul.Ez a szaporitáseí mód mindenütt alkalsnazhatá,mégis 
megfelelőbb a posványoss,m nt a Száraz föideken,főleg ott, 
ahol olyan ját termő erdő kinálkozik,amely egész éven cit 
a váltakozva érő termésével a javukat szolgálja.Fiives tá- 
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jon leginkább a nád vagy a káka e y3kerével táplálkoznak. 
De he tálviz idején elfogy a táplálékuk,néha adjunk takar-
mányként makkot,gesztenyét vagy zaáa olcsó gyUmolcehulladé-
kot; tavasszal pedig,amikor szoptatnak,olyan friss fUfálé-
ket,amelyek az anyadisznóknak ártagi szoktak.::ie lábaej6-
ezág módjára ne zárjuk össze csapatosan az anyadisznókat, 
inkább kéezitsUnk a fészerben ólakat,a-uelyekbe egy-egy ko-
cáit rekeeztűnk,hogy növendék aprónyáját biztonságosabban 
védje a hidegtál. Az ólak feltitrál nyitottak legyenek hogy 
a kondás a számukat könnyen ei.lenárízhesse,és hogy az any- 
juk alá szorult malacoknak a kihuzásuk révén gyakren regit= 
végükre leheseen.Vgyelni.e kell azonban ebrra,hogy inde rik 
kocához a saját malacait zárja.Ahogy (olu:ella mondja;nyalc-
nl többet ..szoptatnia nem szabadi azonban a tapasztala-
tom alapján arról győződtem meg,hogy hclyeeebb.ha egy ko- 
cának,aelyet moslékkal ellátunk,legfeljebb csak hatot kell 
szoptatnia.mert jóllehet többet is fel tudna novelni,nagyobb 
létszám szoptatása esetén le fog soványodni.A sertéstartás-
ban  az is haszonnal jár.hogy beeresztve rögyfakadás előtt 
a szőlőskertbe,illetve a szerét befejezése után ráhajtva 
a gyomnövényzetre egy szótőkapás szorgosságát utánozzák. 

XXV II.  A mirtuszborról m 4skii aoen , 

B hónap elején mirtuszbort sktipp igy ké^zists: 
Tégy óborból tiz sext •arivat egy kaneeába,.és keverd Össze tt 
libra mirtuszba róval.Ha összekeveredve huszonkét  non  át 
álit,meiy idá alatt tanácsos az edényt naponta felr zni,pál-
máiból font kosárban szűrd majd le,6s az en.litett tiz sex-
tariushoz 361 kin;omkodott,öt pondo finom mézet elegyits 
bele. 

XXVIII.  A jy6igyerejü szőlőről  

Gyógyere j L1 szőlőt s a j d igy készitünk, amelynek 
hatékonysága az.hogy a belőle való borecet vagy száláfirt, 
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illetve venyigéjének hamva minden mérges állat marásával 
szemben h.a.s3zné1.iT4gp -esiig eképpen készül: Azt a sszsil8vesz-- 
saőt,aasslyet eliiltetni s:szándékozunk,három ujjnyi  mélyen 

az alsó végén hasitsauk be, és a belét kiszedve a helyére a 
gyógyere jü theriaosa-t tegyük bele.A2után fonadékkal gondo-
san összekötve bizzuk rá a talajáree.Fgyessek ezeket  a  már 
gy©gyirral telitett vesszőket a tengeri csillagvirig hagy-. 

má j wbs. ttizik, éss ezzel az el já.ráseal a  tsala jRra bizzák.;,14- 
sok as ellenméreg kgóihtés3e révén  a szőlőgyökereket meglo- 
r✓ solják.ösajnos az a  vessssző,amQlyet ha átültetés céljából 
erről a szőlőről s3zedUnk,az eredeti gyógyerő hatékonyságát 
nem fogja magtsxrtan.:..SzUksségess less tehát a theriaca gyako- 
ri öntözésével a gyengülő szsrlv"nedv erejét felu j itanunk. 

	 szőlőről 

Előfordul a szőlőnek egy olyan tetszetős fa j-
tája iss,amelynek a belső ragjai hiányzanak.Ebből követke-
zik az,hogy nehézség nélkil,nsgy élvezettei ugy izlelhető, 
mint az összes szőlőfajta egyetlen képviselő je. A görög szer-
zők szerint ezzel az eljárással jön létre a természet coo- 
dtlatos képessége révén: A sszőiővesszőből,ammelyet elrltet-
ni aka runk, annyi kerüljön a földbe, sicennyire majd be kell 
hasitanunk,és a belét teljesen kiszedve,valamint gondosan 
kikaparva,a különböző részeit ujbdl össze kell illesste-
nünk,ée fonadékkal áeezeazoritva elíiltetnfnk,Azt mondják 
azonbanatogy a fonadéknak papiruszból kell készülnie,éss 
igy kell nedves földbe Ultetnünk.E ►yessek a gondosan megkö-
tött vessszőt,e ennyire behesitották,a tengeri csillagvirág 
hagymájába tilzik,aiaelynek jótékony hat ssárál azt állit ják, 
hogy minden beleöltetett növény könnyebben tud meggyökere-
sedni.ilások ol:yankor,alikor a szőlőt metszik,a .megmetszett 
szőlő tövén a lehetőséghez képest egy termő vesszőt a felső 
végén hasitás nélkül kivé jnak,e miután a belét eitúvoli--
tották,az odatűzött nádhoz kötüzik,hogy ne mozdulhasson el. 
Azután kirénéi eposzt 2  igy nevezik /opos quirenaicos/ a 
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görögök - öntenek a kivájt részibe előbb vízben is  aiirii 

szőlőízben feloldva,és ezt nyolc nap mulva mindig megia-

métlik,amig uj ezőlórügyek nem nőnek rajta..& görögök azt 
állitják,hogy ezt a gránátalmán és a cseresznyén is el le-
het vég ezni.Fontos volna kipróbálni. 

XXX.  A "könnyehulló" szőlőről  

A görögök ugy rendelkeznek,hogy az olyan eaő-
iőtakéken,amelyek a tulerős nedvtartaltauk r;iatt pusztuló-
ban vannak,és erejük elcsöpögése következtében nem fordul-
nak termőre,kászit&1nk egy hasitékat.Amennyiben ez kevéssé 
haaználns,a legerősebb gyökerénél kell bemetszenünk,hogy a 
sérülésébe nyomott orvosságot felszivja.Azutan friss olaj-
habot feles arányban kifőzve és lehiftve kenjitkk rá a metszés 
helyére,éo erre öntsünk erős ecetet. 

XX%Y.  A mirtuszbor egyéb elkészitési  módja  görögrikaa_  

A görögök továbbá igy írják elő a mirtuszbor 
elkéezitési módját: Tégy nyolc uncia érett,árnyékban szári- 
tott, ajd zuzott mirtuszbogyót egy vászondarabba,ée borba 
függeszd bele,valamint asz edényt takard le és kend be; s 
miután több napig igy állt,szedd ki és fogyaszd.Némelyek 
az érett,esapadékot nem kapott,sazáraz helyekről ősszesze ,. 
lett mirtuszbogyót kitapossák vagy kisajtolják,és nyolc co-
tula bogyólevet kevernek minden amfora borhoz.Jz a borke- 
verék gyógyszerként is bev ílik,ha vérzéscsillapitóként hasz-
nálj k.A jelentkező étvágytalanságot rendbe szokta hozni, 
a vérzést elállitani,aa hasmenést megszüntetni, 4s a dinen--
tériában szenvedő székletét gyógyitóan orvosolni. 

XXXII.  Hogy az előitel magától mogtsrem,ien  

Azt mondják,hogy ezóliből ugy keletkezik ür- 
mds-,rázsa-,illetve ibolyail3atu bor,hogy a természet segit 
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azon,amit az emberi szorgalom szokott elvégezni; vagyis  

ugy,ha a fentemlitett folyadékkal félig megtöltött edénybe  

a venyigék bemártva maradnak,és velük együtt  termőföldet  

oldasz fel lugoshanu módjára addig,amig a venyigék rügyei  
ki nem hajtanak..Azutén ezeket a rügyes venyigéket a többi  

szőlőhöz hasonlóan oda Ultesd,ahová óhajtod.  

Hogy a szöló különféle fürtöt  terem  en 

Hogy asz©ló fehér és fekete fürtöt teremhessen, 
a görögök előirása szerint igy kell történnie: Ha szomszé-
dos ea 'mei sa egy  1s te egy  fehér szőlőtő,metszéskor 

szomszé- 
dos 	s tüs ~3 ~J..i. ti 	ieile  fekete és ~J  
mindegyiknek a vesszejét felhasitva ugy illeszd össze,hogy  

képes légy mind a két fajta közbülső rügyeit egyformán egye  
eiteni; azután papirusszal kösd meg szorosan,és gondod le-
gyen rá,hogy puha és nedves földdel bekend,és hogy harmad-
naponként öntözgesd, amíg az uj hajtás  rügye ki nem pattan.  
Majd idő  multával,ha kedvedre válna,több szőlővesszővel a  
fajtáját azaporitsd. 	 . 

XXXIV. A nuóráról  

Ez a hónap óráinak mértékbeosztásában a november  
hónappal egyezik meg,melyeket ebben a számtáblázatban állí-
tunk össze.  

I.  óra 27 láb  
II.  " 17 n  

III.  " 13 "  
I9 • It 10 if  

V.  If  8 ff  

VI.  n 7 n  

VII.. n 8 n  

VIII.  n  lo n  
IX.  n 13 »  

X.  n 17 n  

XI.  " 27 n  
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avagy a  

~~ixCIII S K ő ZlAP  

A fejezetcimek:  

I. A szőlőskertek metszósér8l valamint a szőlő oltá-
és s~ir61 	Ultetés6ről  

II, A hüvös vidéken fekvő rétek tisztitúsár6l és a  
földek Telsz: ntás6r62  

III. A bugás köles és a k'ciles vetéséről az elm6letével  
egyiitt  

IV. A €sicseri borsó vetéséről az elÚiráeával együtt  

V. A kenderről  
VI. A abtét szinti csicseri borgőról  

VII. Az uj sztilő'iltetvén.,yek porz13ár61 és feláeásáről;  
a szőlő kar6zás árő1 6s kötözéséről valamint  
a kiöreged.ett,lerox3ott és s6rüit szől3sker-  
tek rendbehozataláról  

VIII. Az olajfák olajhabos kezeláséről és egyéb ~.~ondozá-
sukr:61; továbbá a faiskolák Cee rózsakertek  
iéteeitéséről, illetve megmüvelésUkről vala-
mint a gabonafblék kapálássrál  
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IX. A kertokről: benne az articaókár51 az elm1et4vel 
ecylitt,c41 ulpieuu-ilagymL7r61,a fakhnzymról 
6a a vUrUsh2,gyalről,a borafUr31,L1 kcporr61, 

auot6rról,a k,':;pourtiir61,avdr41,8 rep-
esdnretekr61,a azurokfUr51.c. saldteiről.a 
e4W,ról,a OrdnagymAről,a k4prireo1.az euip-
tomi babr41,a emuborra,a korti zaAzedr,51, 
a cik6ridr41,a retekr61,a dinnyéra,az ubor-
k4r61 az elm4let6vel eaUtt; tovdbixi a epőr-
GrIreil 4s a gjUker6ről,hasonl6kőppen a, rutki-
r61 6a a korianderr51 .ceg a tUkr51 az 	 
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. A szőlőskertek metszéséről valamint a szőlő oltásáról 

és Ultetésér52  

Lbben a  hónapban történik majd  hUvös vidéken a 
szőlőskertek metszése, amelyről február hónapban' részlete-
sen szóltunk,egészen addig,amig nem észlelhető a rigyfa- 
kad/ suk.I1yenkor kell a  szőlőt oltcnunk, e aikor majd a tő-
kék nem vizben,hanem sr rU harmatban éznek.Ezért legyen gon-
dunk &r.ra,hogy az alany,amelyen oltunk,erős legyen.óe táp-
nedvben bővflkedjék,neliogy vala iilyen `iregedéo vagy erősza-
kos arrülós kivetkeztében elszrradjon. Azután a lemetszett 
szőlővesszők, amelyekkel az oltast végezz tk., legyenek erősek, 
kerek alakuaak és cipel több r'ugytől duzzadák.Oltáskor azon-
ban három szem is majd elegendőnek bizonyul.A vesszőt tehát -
két ujjnyira kell lekapa;rnunk,hagy csak az egyik oldala fe-
161 legyen rajta héj.Námelyek nem engedik meg a bál hájta-
1 :n.ité.eát,csak gyengéden iekaparják,hogy e bemetszés ász-
revehetően egy hegyben vágződhessék,ess hogy a héjas ágrészt 
az uj alany héjába tol; ák. A legalsó szemet agy kell odarög-
zitenaxnk,hogy az alanyra illesztve befnrrjon.Bnnek a szem- 
nek kifelé kell néznie, és polyvás agyagsárral feitxlről be- 
kenve f lzfahánccsal kell megkötözni. nk,valumint védőburkolat-
tal a szelektől és a napul óvnunk,nehogy azok szótszaggas-
s k,ez meg leperzselje.Arint a meleg időszak. megkezdődik, 
az oltvány-kötésre este felé permetecsettel egy kis vizet 
kell többször hintenlink,hogy ennek segitségével a perzselő 
nap hevével eze eben erőre kapjon. fikor pedig a racy kifa-
kad,és bizonyos foku növekedés jelentkezik,nádhoz kell köt-
n nk,hogy e zsenge hajtást fejlődésében oemmiféle bolygatás 
sem veszélyezte se.:'ihelyt egy kissé mererősödött s a kötését 
le kell vágnunk,nehogy a keményen rászoruló fonadék az igen 
érzékeny rügyhajtást a fejlődésében gátolja.Egyesek a kid-
sott szőlőtőkén oltják a vesszőket fél lábnyira a talaj fel-
szine alatt,és já termőföldet hordanak rájuk,hogy az anya-
tőke táperején kivist ..jég ez is növessze az uj vesszőhajtá-
eokat..Néme1yek azt állitják,hogy helyesebb a talaj mentón 
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oitani,Mert lejjebb nehezebben gyökeresednek meg.Hüvös vi-
déken tizenötödikéig vagy a tavaszi napéjegyenlőség idejé-
ig telepitstnk szőlőt akár mélyen megforgatott fáldbe akár 

bsr :4zdába, akér gödrökbe azon a módon, ahogy elmondtuk.  

II. A hi.vás vidéken fekvő rétek tisztitásáról és a földek 

felszántásáról  

Ilyenkor  kell a  hűvös vidéken fekvő réteket meg-
tisztogatnunk és védenünk.A fagyveszélyes helyeken tanácsos 
lesz a termékeny domboldalakat és a nyirkos földelet megfor-
gatn 	s:k. és ielezéntanunk,vale.'iii  t az ugerföldeket,anelyeket  
január h5napban előkészitettünk,ismét megm uwkálnunk.  

Luaás köleS és a k,ő1ES vetéséről az elmQletével er  ~rütt  

4 4eleg és száraz tájakon bugás kölest és kölest  
vessünk. A kcix,nyü és la.z e talajt kívánják; nemcs ak a kavicsos  
talaj or_, hanem a homokon i©megterounek,  ha esős időszakban is  
öntözött  talajon  vetjkikoert a száraz és agyagos  földet  nem  
szeretik.A gyomot  folyton irtsuk.öt geacta.r.ius holdanként e-
lég lesz.2  

IV. 	csicseri borsó vetéséről a.z .  el&iráaávai ec:iitt  

Ilyenkor kell elvetnünk a csicseri borsé mindkét  

fajtáját igen termékeny talajon,esős éghajlat alatt.Előző  
nap áztassuk be,hogy g yorsabban nőhessen.Egy holdon három  
modiusszal vessünk.A görögök azt Aondják,hogy a csicseri  
borsó nagyra nő,ha előző  nap meleg vízbe teeszük,és hogy a  
ten€érparti vidéket is kedveli,valamint ha ősszel vetjük el,  
korí4bban terem.  

Y.  A kenderről  

Ebben a hónapban is vetünk kendert a tavaszi nap- 
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éjegyenlőség idejéig azon a ssaódon,ahogy februirbao ,negyi..  
tattuk.  

V1. A sötét sg$inif csicseri bflrsórtSl  

Ilyenkor  vetik az ele6 vagy a második ezántá.•  
után termékeny talajon a snit .ez3.nU ceiceari boreót,gmely  
+e ezegesbore6t63 a esainében csak annyiban k`álönbc3zik,hogy  
piszkosabb és söt{tobbagy holdra három-nFgy, esetleg két »to-  
diust töltsiink meg.  

Az ul ezólői3ltetvények norzásáról is felés4sár31.a. ezd-  

1,ó_ karózáeárSl éI kötbzé8érr~l  .~~~~ ~ 	 ~r•~~ •.1~ri~r1Y■ ryYA~1iM~A  

Ebben a hónapban kezdtldjék az uj ezőlőiltetvény 
porzása a:Kelyet most és ezután egészen  októberig =Linden el-
sején el kell végeznUnk,nemcsak a gyomnövények miatt,hanem  
hogy a zsenge hajtásokat a regkeményedett fáldróteg ne sor-
vassza al.A gyomnövények gytikereit,amelyek a legtöbb szőlő-
fajtának ártalmára vennak,ki kell irtanunk.Ilyenkor a hüvi3s  

vidbken fekvő szőlőskerteket fel kell ásnunk; a karózást és  
a szőlőkötözést el kell vágeznUnk.De a fiatal szőlőhajtást  
puha fonadékkal köesik meg omert a zsenge héját a durvább kö-
telék megsérti.T 1zz Ink a  nagyobb  tőkék mellé erős,a kiseb- 
bek mellé vékony ezőlőkarát.Árnyékvetése miatt az északi szól  
és a hideg égtáj felől helyezzük négyujjnyira vagy fél lib-
nyire távol a tókét8l,hogy minden oldalrál.kt$rben felásható  

legyen.  
iio a . kitsre edett iesscáliskertnkatittuk.  

Némelyek ilyenkor a kiöregsde tt szőlőskerteket a talaj szint-
je fd3iitt lemetezik,bogy a felujit&ieukat esorga3.aazzáY,ez  

azonban. helytelen. Ugyanis a nagyobb metszési feáUlet a nap-
tól és a harmattól többnyire eixedvmsedik.gzért ilyen  módon  
hozzuk rendbe:  Elóbb nyi,esuk ki mélyebben,amig a göcse elő-
Chalk; azutin a ta3.aja$i$.t alatt a göcse fölött megmetaszifk,  
hogy kitakarva a hidegre  is a nap hegire ne legyen érzékeny.  
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Akkor kell ezt megtenniink,ha a szőlőnk a legkiválóbb faj-
ták közöl való,és magas takvésii.Egyébként helyesebb a nemes 
vesszőfajtákkal való beoltása.A melegebb helyeken a hő ele-
jién,a h€ivösökön pedig tizenötödike után alkalaazzuk mind a 

fent elmondottakat. 
A beteg szőlő gondozása. Ásd körit a beteg tőké-

ket,vagy azokat,amelyeknek a termése fonnyad,éa állott vi-
zeletet önte rájuk.Ugyancssk a levágott venyige,illetve a 
tölgy hamuját ecettel keverve szórd rá,vagy a talaj közelé-

ben  a metszéseket trágyával serkente, és amelyek erősebben 
rügyeznek, szoknál hagyd abba. 

A kétágu kapa okozta sérülések gyógyitása. Amikor 
a szőlő kétégu kapától vagy vasszerszámtól megsérill,a sérii-
léet - ha az a  talajhoz közel  van - juh- vagy keesketrágy'á-
val kend be; majd miután földdel összekeverted és körÉilás-
tad,gondod legyen arra,hogy megkötöz

d. 
 2 Ha  a gyökerén sérült 

meg,betakarva trágyalevet önts rája, 

VIII. Az olaJfák olajhabos kezeléséről é9 egyéb gondozásuk- 
r61 

Ilyenkor a beteg olajfék gyökerei  köré öntettnk 
friss olajhabot.A legnagyobb fáknak - mint aolurnella emli-
ti&- hat congius,a közepes nagyságuaknak négy,a többinek . 
becslés szerinti mennyiség elegendő.Lgyesek a nagyobb fa 
tövébe két kosár babszárat,mások állott embert vizeletet 
öntenek a fatörzsre annyit,anennyit jónak i&tnak,és a fa 
körül nyomban készitenek egy mozsárforma mélyedést főleg 
száraz'vidéken,még mielőtt a törzset betakarnék.A terméket-
len olajfát gall furóval turd át.A:zután végy egy gyilnölce- 
fa déli oldaláról két egyenlő nagyságu ágat,ée a nyilásba 
mindkettőt szorosan erőaitsd bele akár egy kődarabbal,akár 
egy fenyő- vagy tölgyfakaróval,és miután a kiálló végét le-
vágtad,legyen gondod rá,hogy polyvával kevert sárral bekend. 
De  ha termés nélköl burjánzanak,vadolajfakardt ezurj a gyö-
kereibe.Akiknek szokrisuk,azoknek most is ajánlatos lesz 



-156- 

imaét a gabonaféléket megkapálniok.Ilyenkor készüljenek 

vüe vidéken az olyan bogyó- és vetőmagágyáeok,amilyenekről 
februárban száltunk,és e hónap elején kell a rózsakerteket 

megniivelnünk. 

IX. A kertekről  

A kertek mUvelése főleg Ilyenkor szokott elkez-
dődni.Az articsókát március hónapban ültet jük. A trágyázott, 
laza talajt ezereti,noha kövér talajon jobban tud fejlődni. 

A vakondokkal szemben/a javát szolgálja az s  ha kemény talajon  
ültetjük el,nehogy a kártékony állatok a földet könnyen Rel- 
turják.Az articsókát telő hold idején kell elültetnünk az el--

készitett ágyásba.A vetőmagok fél lábnyi távolságra legyenek 
egymástál.+)gye3.nünk kell arra,nehogy a magokat forditva (11-
tessük.Ugyanis gyenge,formátlan és kemény termést fognak 
nyujtani.Nem szabad mélyre Ultetn nk,hanem csak három ujj-
nyira mélyitsük el a palántált,arcig a fald az első bogait 
eléri.Azut a könnyedén takarjuk be,és állandóan gyomláljuk, 
amíg a palántái megerősddnek,valamint öntözgessük,hs az idő-
jhrás melegre fordulna.Hogyha a magok hegyét letördeled,nem 
lesznek töv3sei.Továbbs,ha a magjait három napig áztatod a-
kar babér-,nárdus- vagy balzsamolajban,akár rózsa- vagy masz-
tixolsjban,és azután megszáritva elülteted,ugyanolyan izük 
támad,mint amilyen illatot a magok magukba szivtak.tvenként 
a töviekről a hajtásokat természetesen el kell távolitanunk, 
nehogy az anyatövet kimeritsék,valamint a sarjakat más he-
lyekre telepitsük át.Bizonyos nagyságu gyökérrel kell azon-
ban kiszednünk őket.Amelyeket meg vetőmagnak tartasz majd  
viseza,azokat minden kinövésüktől megtisztitva egy cseréppel 
vagy egy fakéreggel kell lefedned.Ugyanis a vetőmagok a na-
pon vagy ez esőben el szoktak pusztulni.A vakondokkal szem-
ben beválik,ha gyakran kandirrt tartunk az articsóka-ültetvény 
kázepén.Sokan vadászgór'nyt tartanak. gyesek a bejárataikat 
vörösagyaggal ős a  balzsamuborka levével töltötték meg.káook 
a vakondokfészek táján sok járatot tárnak fel,hogy azok a 



-157- 

napfény hatásától megriadva elmenekdljenek.Tébben a bejára-
tuk elé szőrszálakból hurokcsapdát készitenek.Ebben a hónap-
ban is jókor UltetUnk majd ulpicum-hagymát és fokha 	t,ve- 

lamint hUvös vidéken vörösbegymát,borsfüvet meg kaprot,adost 
a legjobbkor vetjük vagy ültetjük a mustárt és a káposztát. 
A aályvát és a repcsénretket is elUltetjük,val nt a szu-
rokfai palántáit éttelepitjUk.;lültetb.etjük a salátát,a eék-
lát,a póréhagymát és a káprit valamint az egyiptomi babot,a 
eaombort és a kerti zsázsát.Némelyek ilyenkor is ültetik a 
cikóriát meg a retket,hogy azokat nyáron fogyasezák.áost 
kell a dinnyét ritkára UltetnUnk.A magjai két lábnyira le-
gyenek egymástól a mélyen megforgatott vagy megkapált talaj-
ban,de főleg a homokosban.iiárom napig kell áztatnunk a mag-
jait mQhsUrben és te jben,és azután már megazáritva kell el 
ültetnánk.Ettól édessé válnak,sőt illatossá is,hogyha a mag-
jait több napon át száraz rózsalevél kézé tesezük.Zlyenkor 
ültetjük az uborkát is ritkára a másfél láb mélyen,hárorn láb 
szélességben készített barázdába.A barázdák közt meghagysz 
nyolc láb felszántatlan térközt, ahol terjeszkedhet ..A gyomnE3-
vényzet segitségére van,ezért kapálásra és gyomlálásra nines 
szUksége.ia a magjait juhtejben és méhsörben áztatod,jóizüek 
és világos sziniiek lesznek.Hosszura és puhára nónek .,ha nyi-
tott, edényben két tenyérnyi mélyen vizet teszel alájuk .,anely 
felé nőve ilyenekké leeznek.ueg nélkül fognak fejlődni,ha 
a magjaikat előbb szabin olajjal bekenjük,és egy növényörle ,-
ménnye3,aneiyet szunyognak /culex/ neveznek,bedőrzsö jük. 
Némelyek az uborkavirágot a szárának felső részével nádhoz 
rögzitik,aAelynek valamennyi bogát előzőleg kifurják.Ott az 
uborka rendkivül hosszura nő meg.Az olajtól annyira "fél", 
hogyha azt a közelébe helyezed,horgas kanyarodással kerüli 
ki.Valahányszor a menny dörög,a rémülettől szinte félreteke-
redik.Na a virágát ugy,ahogy a szárán van,egy cserépbe zá--
rod,és olyképpen ri3gzited meg,mint amilyen egy emberi vagy 
állati lény alakja, az uborkának is hasonló lesz a formája. 
Ezeket mind  Gsrgilius Aurtialis ismertette.Columella azt  
mondja,hogyha napsütötte,trágyázott talajon van szederbok- 
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rank vagy pálcakőrónk,az Gazi napéjegyenlőség után - 

t4n a talajhoz kdzel le2etezettük,és egy fából való hegyes 
szerszámmal kivájtuk - te►yünk a belsejébe trágyút,ée egy 
uborkamaGot nyomjunk bele; ebbel olyan termés keletkezik,a-
aely még a hideg időjárási viszonyok közt sem hiusuihat meg. 
Ebben a hónapban áprilie elseje kerül slteesUnk spárgát kö-
v6r4nedves,megmunkat talajon ugy,hogy a zeinorral araért 
kie barázdákba fől lábnyi tórközzel két-cáron mag kerüljön..  
E3után szórjuk meg  trágyával a talajt,és időnként a c7olaot 
tépjük ki,vagy hányjuk télviz idején olyan alcmcaomókba,a-
melyeket a tavasz kezdetén eltávolitunk.Eárom év mulva nő 
majd =1eg a ep4rda. zonbaan egyezerÜbb  eljárási mód az,ha a 
spárgagyökereket ölteted el,hogy hamarabb teremjenek.Ez igy 
történik: A spárga magjaiból azinyit,enennyit három ujjal 
fel tudsz csippenteni,február tizenharmadika után kövér és 
trágyázott talajon beszórsa mindegyik vetósorba,uajd köny-
nyedén betakarod.Ezek összenövése révén egy összefüggő gyö-
kórzet jön  fajd létre,aaelyet spárgagyökérnek /efongea/ ne- 
veznek.Azonban ez is iüőigényeeOgyauia két évig a gágyás- 
ban trágyázásban és állandó gyomlálásban részesült.Ziajd az 
őszi napéjegyenlőség multával telepítsük át,és tavasszal 
opűrgát fog teremni.Ezeket hasznosabb lesz beszereznünk,rint 
hosszadalmas türelemmel kitermeeztenünk.l"lteesiik őket mégis 
barázdákba.,ha a talaj száraz,akkor a barázda közepére,ha 
nedves,akkor a barázda felső réezébe.A.spárgag syökereket a 
nedvességnek cask átjárva kell megöntöznie,nem aegrekednie 
raj tuk. Azt a spárgát, a -elyik először torem, le kell törnonir, 
de nem tépnünk,nehogy a még fejletlen gyökerét megbolygae- 
suk.A következés években le kell szednünk,hogy a sarjadó rü-
gyeit kibantsa,ert ha ezután töröd le,azok a részei,amo 
lyek tez ékenyek szoktak lenni,a sp6rgagyvkér elsatn:yuléed-
val elfonnyadnak. Tavasszal szolgálnak azonban majd termés-
eel, és őaezel v lcszd ki  azt,a:aelyikről vetőmagot kivénez 
kapni.ezután az ágait égesd el,áajd a téli időszak körül 
szórj a gyökereire trágy6t :meg hamut.Ebben a hónapban vet-
jük a rutát napeütöt.te tájon,Jely egyédül a hamuszórással 
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is beéri.A magasabb helyeket szereti,ahonnan a nedvesség 
lefolyik.Ha a magjait még héjukba zárva ülteted el,kézzel 

kell majd  egyenként a földbe tenned.Hogyha szár aprók,szórd 
széjjei,és kapával alföldelve takard be.Azok a szárai,ame-
lyek a héjas magjaiból n5ttek,erásebbek lesznek,de lassan 
fognak fejlődni.A hajtásait egy  kis kéregpajzzsal tavaszi 
idényben wa jd palántának tartják meg; ugyanis egészben 4t-
illtetve el fog pusztulni.Nómelyek a hajtásait egy átfurt 
babba vagy hagymába tiizik,és igy ültetik el,hogy° a kölcsön-
kapott erejét megőrizze.Panaszkodnak rá is,és leginkább a 
laza,téglavdrös talajba Ultetik,ahol a fejlődése a legbiz-
tosabb:De egy  félreeső helyen - int mondják - jobban fog 
fejlődni.A Fügefa árnyékában szivesebben honoeodik meg.A 
palántája nem isényli,hagy kiássuk,csak azt,hogy kihozzuk. 
Tisztátlan nőszemély érintésétG1 fél.E hónaptól kezdve e-
gészen októberig vetik a koriandert.Szereti a kövér földet, 
de  a  sovány talajon is raegnő.Azt a magját tartják jobbnak, 
melyik öregebb.A nedvességtől virul.Bármilyen veteménnyel 
együtt elvetve majd j$1 nő.Ebben a  hónapban kell elültet- 
niink a tököt.$zereti a kövér,nedves,trágyázott én laza ta-
lajt.A töknek az a jellegzetes tulajdonsága,hogy azok a 
magjai,aielyek a nyakrészén nőnek,hosszukás,vékony termést 
nyujtanak; e elvek g a belsejében,azok vastagabbat;ame-
lyek az alsó részén,azok hatalmasakat,hogyha a hegyes vé-
gükkel lefelé forditva illtetjük el. Amint növekedni kezde-
nek,karókkal •ámogassuk óket.Amelyekot vetőmagnak tartunk 
neg,azok a tél beálltái; az indáikon csiingjenek,azután le-
szedve teyűk ki a napra vagy a fiistre,Különben a magok 
megrohadva elpusztulnak.ibben a hónapban vetik a labodát 
bármilyen min©ségU,de megmunkált talajon.Ezt a veteményt 
nem kell gyomlálnunk ; sem kapálnunk.kaint egyszer megnőtt, 
hosazu ideig tagjainak elhullatásával tartja fenn gajd ma-
gát annyira,hogyha kivánnád is,alig képes el.pusztulni. ► llyen-
kor is szaporitják a kakukkfüvet palántáról és magról is, 
de kedvezőbb időtartamaal.Pompásabban fog virulni,ha halas 
medenee,vi ztartá vagy  kutkáva mellett termesztjük.Az ánizst 
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meg a köményt is ilyenkor vetik el jól. Rövórebb telajon 
jobbnak igérkezik,de többin is,ha nedvesség és trágya is 
segiti. 

L. A 

A grilmitalma. Léraékelt éghajlatu vidéken ITZroius 
vagy április hőmptan UltessUnk gránátalm6t,a melegen és a 
szárazon pedig novemberben.Lz a fa szereti a sovKny,fchér-
agyagos talajt o de a kÖvőren ia megnő.Cilyan éghajlat a r_leg-
felelő számára,aelyik zeleg.A f5gyökerér1 vett hajtásaival 
ezaporitjuk.3ár többféle módon szaperitjákoégis helyesebb, 
ha az egy könyök hosszura és kardnyél vestagságura lemetszett 
ágát két végén éles késsel simára vágva - a gödörbe egy 
kissé ferdén elhelyezzUk.Előzőleg azonban sertástrágyával 
kenjUk be a felső 6G az alsó végénél,keaény talfjon pedig a 
legalsó talajrétegig fakalapdoosal Uttigessök bélJobban fog 
fejlődni e ha a dugványozdsra szánt vesszőt a rögyező anyatő-
ről metsszilk.Aki viszont gödörbe Ulteti,ha három kavicaot 
rak a 47ökeréaez,elej6t veszi anuak,hogy a termése meghasad-
jon.gyelned kell arra,nebogy a esemetéket forditva Ultesd 
el.úgy biszik,hogy savanyu lesz a tormésUk,ha folyton öntö-
zik; ugyanis a szárazság ezeknél zamatot és bőséget teremt. 
Ennek ellenére egy kis öntözéssel a végleteket kerilljUk.Osz-
szel ős tavasszal kell köraldenunk.ha savanyu gyömölcsöt te-
rem,egy kevés borba  áztatott  bözaszatot kell a fa sudárága-
Ira öntenaak,vagy a  gyökerei  kiásása  után  egy fenyőéket be-
Utnünk.Némelyek tereri moszatot raknak a gyökereire,amely-
hez sokan még szamár- ős eertéstrágyát kevernekata a  virá-
gát  nem tartja meg o tillott vizeletet egyenlő arayban vizzel 
keverj öasze v és egész éven át öntögeed a gyökereire.Bgy  fá-
nak  egy eaforával ráhordva elég lesz.Jntözd meg friss olaj-
habbal,vagy Miss moszatot a gyökereire,és  havonta  kétszer 
öntözd eg,i11etve ólomkarikába kell ezoritanod a virágzó 
fatörzset,vagy kigyóbőrbe burkolnod.aa felhasad a termése, 
egy követ tezzel a fa középső gyökerére,vagy a fa  köré  ten- 
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r.eri csillagvir got "dltetsz.Ua pedig ugy ezeded le a szá-
ruknál fogyva őket,ab.ogy a fán cst1ngenek,e(;ész éven át rom-
lás nélkül megrnaradnak.Ha férgektől szenved,a gyökereit ö-

kiirepével megkened,és azok rögtön elpusztulnak; vagy ha 
egy zizszöggel e férgeket kitisztagatod,nehezen szaporod-
nak majd tovább; esetleg a szamárhuggyalLkevert sertéstrá-
gya is hat<3rt szab °gin  jd az elférgesedésnek.A arándta1ma 
törzse köré gyakran kiöntögetett lugos hamu majd viruló és 
bő temésti fáskertet teremt.Liartialis azt állitja,hogy ezek-
ben a. c  ;ránátalmamegok fehérek lesznek,hogyha a fehéragyag-
hoz egy negyedrész gipszet keversz,és húrom éven át ezzel 
az agyagfajtával szórod meg a gyökereit.Ugyancsak 6 mondja, 
hogy  rendkivül nagyra. nőnek,ha a grdnátalmata körül egy cse-
répfazekat elfáldelünk,és abba egy virágzó ágat zárunk ugy, 
hogy a fapecekhez rögzitve ne pattanjon vissza; majd  leföd-
ve a fazekat a viz behatolásával szemben biztoeitsuk.+sz-
szel felbontva hatalmas gyümölccsel fog szolgálni.Ugyancsak 
ő ro dja,hogy a gránátalma gazdag termést hoz,ha a kutyatej 
és a porcsin nedvét egyenlő arányban összekeverve még rigye-
zés előtt a fatörzsre kenjük.Azt állitja,hogy az ágak ösz-
szeilleaztése révén oltható ugy,hogy a kétfelől bemetszett 
ággól összeforriagába azonban csak március vége felé,ápri-
lie elseje táján oltható.A faág bebaeitása után a friss ol-
tóággal az oltást nyomban el kell végeznUnk,nehogy a kése-
de1üU nk a meglévő csekély nedveződést elapaseza.A gránátal-
ma ugy is me :iarad,ha a kocsányát szurokkal bekenve sorban 
feluggatoü . álképpen oly módon, hogy a leszedett, ép gyümölcsöt 
teng,ervizben vagy forrd sós lében  áztatjuk,hogy átitatódjék. 
pia jd barom nap wulva a napon aszal juk, de éjjelre ne rrad-
jannk szabad ég alatt; azután egy hitvös helyen aggassuk fel. 
hogyha fogyasztani kivámod,előző nap édes vízben áztasd.Azt 
mondjék,bogy az ilyenek még a friss terméssel is felveszik 
a versenyt; hasonlóképp akkor ia,ha anélkül,hogy egymással 
érintkeznének,polyvával takarjuk le.Oly módon is,hogy hosz-
ezu mélyedést áenak.,és egy hasonló mérete fakérget készite-
nek hozzó,amelyre rárögzitik a hegyesre vágott ágával a grá- 
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nátalmát.Azután a fakérget megforditva a mélyedésre helye-
zik,hogy a talajjal való érintkezés nélkül lecsüngő a,lrát 
a nedvességtől '5vja. Továbbrí, ho y agyaggal kenik be,ma j d mi-
után megszáradt,egy hűvös helyen aggatják fel.Ugy ie,hogy 
e6y korsót földelnek el szabad ég alatt,a ely félig homok-
kal van  tele,és a szirával szedett gránátalmát egy-egy nád-
szálra vagy bodzaágra rögzitik,és egyen ástál elkülönitve ugy 
tűzik be a ho'okba,hogy azok négy ujjnyira lebegjenek a ho-
mok folett.Törtónhet ez gödörben is fedél alatt,és annál 
megfelelőbb a tt rtásitása,ainól hosszabb ággal szedjük.liás 
módon ugy► , hogy egy korsóba, a elvet félig vizzel tölt_: nk heg, 
ugy f iggeszt jLik bele az alrnát,hogy a vizzel na érintkezze-
nek,valamint a korsót lezárjuk,hogy a léghuzat ne járja át. 
Továbbá,egyr hordóban oly Sódon tesszük .árpa közé,hogy egy-
mással ne érintkezzenek; a hordót felülről lefedjük.Gránát-
almabart ily módon kószite: Tedd az érett gyiaölcsöt gondo-
san megtisztitva egy pálmakosárba, csavarpréssel sajtold ki, 
és mennyiségének felerószéig lassan párold ie.iután lehűlt, 
szarokkal kent és gipsszel zárt edényekben táro.id. á ok a 
hevét nem pgrolj4k le,hsnem egy font mézet kevernek minden 
sextáriusához,és az imént emlitett edényekbe teszik el 

A citromfáról. Tárcius hónapban a citromi&t sok--
féle módon szaporítják: meg járól,ágárál,hajtás dugványról, 
Darás dugványrél.Szereti a laza összetételű talajt,a meleg 
éghajlatot és az állandó nedvességet.Ha a magjáról kívánod 
ezaporitani, igy tedd: A talajt két láb iiélyen ásd. fel, szór j 
aele namut,kószits keskeny ágyásokat,hogy a viz a kétoldali 
árkaiban folyhasson.Ezekben az ágyásokban készite kézzel te-
nyérnyi may  lyukat, ós a hegyU.kkel lefelé f orditva,egymás-
sal érintkezve báróm magot 3ltess el,ée betakarva naponként 
&ntözd ueg. Gyorsabban fogiak fe jlődni, ha Meleg vizet hasz-
nálsz.A r3egnótt hajtisok mellől a gazt folyton gyomláljuk. 
Innen a ir.lromeives hajtás attelepithető.Ha ágáról kívánod . 
ezaparitani,másfél lábnál aélyebbre nem kell eláfltetned,ne-
hogy elkorhadjon.Olyan karős dugyényrál tanácsosabb szepori-
tani,a.ely kardnyél vastagságu,egy könyök hosszuoind a két 
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oldala felől simára van  csonkolva, bütykeitől és tUsIcAitől 
laagfosztva, de a tetején a riigyei elpek,:iogy azok által sza-
aoritásárvak jövendő reménye megvalósuljon.A gondosabb ^az-
dá.k a felső részét mindkét oldalról bekenik marhatráávai, 
vagy tengeri uioozatot tesznek rá,illetve mindkét végéteg-  

Ffy-urt agyaggal borit ják,ée igy a megmunkált földbe helyezik. 

A hajtás dugvány vókonyabb éa3 rövidebb lehet,a ielyet a karán 
e?tgván;;hoz hasonlóan dugványozunk.Azonban a hajtás d.upvány 
két tenyérnyire emelkedjék ki a földből; a karós durányt e-
tézen betermet3ük.A helyigénye nem  kivár nagyobb térközöket. 
.s fákra nem szükséges ránövesztenUnk.A meleg talajt kedve-

li, de főleg az öntözöttet és a tenger par ti t, ahol a  nedvesség  
árad.De ha valaki e fafaltát arra készteti,hogy hűvös vidé-
ken teremjen, olyan helyre Ultesaae ezt a fát, amely . ely fallal van 
védve, illetve a déli égtáj irányába néz.A téli hónapokban 
viszont takarja szalmaburok.Amint a nyári meleg beköszöntött, 
en3ed j ilk át a fát fedetlenül és biztonságban a szabad 16g- 
j sírásnak . A hajtás tás dugványát vagy a karós dugv ányát forró ti-
jakon 6s az des folyamán: ültetik. a magam gylabilcsérást és 
nagy teriiéshozaaot értem el azzai,högy a hűvös éghajlat a-
latt juliusban és augusztusban elültetett osemetáket napi 
öntözéssel gondoztai.Van ölyan véleaény ie,hogy e citromfá-
nak lát tesz az,ha a tok szomszédságába ültetik; annak elé-
getett indíi a citromfák javát szolgáló trágyahaiut is nyuj-
tanak.P gyakori ásást kedvelik.Ebb31 következőleg nagyobb 
gyimölcsöt teremnek.Ritkán kell metazenünk,kivéve azt,ami 
elszárad ra3tuk. ieleg vidéken április hőnapban,a hUvösön 
májusban oltják nem héj-aló oltással,hanem a gyökerei táján 
a Zatörza hasitékába.Oltják a  körtébe is,mint ahogy némelyek 
toszik,valamint az eperbe,de az oltványokat általában feled-
ről egy kosárban vagy egy cserépedényben kell eerkentenUnk. . 

:rtialis azt állit ja,hogy ez a fe  as  assziroknál gv mölcs-
ben nem saziikölködikóörről ma1.4am is meggyőződtem Szárdiniában, 
a Nápoly melletti oirtokaimoitirahol a talaj 68 az éghajlat 
meleg,a nedvesség áramlá,e termés mindig fokozatosan érik 
meg,a fanyar gyümölcsök éretté válnaak,a zöld-éréé idényét 
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pedig a virágzás szakasza követi a természet örök termé- 
kegységének sa3átos kür orgása révén.Azt a ona ják,hogy a fa-
nyar i Uk finommá válik,ha a vetőmagokat három napig mézes 
vizben áztatjuk,vagy juhtejben,ami még megfelelőbb.Némelyek 

február hónapban a fatörzs alján egy ferde lyuka t . furnak 

ugy,hogy az a fa tulsó oldalát ne érje el; ebből addig en-

gedik kisziv4rogni a fanedvet,amig a termése kialakul; azu-
tán a lyukat agyaggal betömik.Azt állitják,hogy ezáltal a 
gyümölcs középső része izeesé válik.A citromot szinte egész 
éven át a fáján is hagyhat juk, de helyesebb, ha valamilyen 
edényben tesszük el.iogyha le akarod szedni és eltenni,hold-
talan éjjel kell majd a lombos áreával együtt leszedn€d,é; 
egytaástél elkUltinity . ttirolnod.Mások egyenként kifliin edény-
be teezik,vagy gipsszel bekenik,és sorba rakva árnyókos he-
lyen tartják.Sokan a cédrus forgácshulladékába vagy törek- 
szalmába,illetve polyvába takarva tárolják. 

A haséorra.. A naspolya főleg a aeleg,de Öntőzött 
talajt kedveli.Enn®k ellenére a hivös vidéken is megterem. 
Inkább az olyan kövér homokon vagy kavicsos talajon,amely-
hez föveny is keveredett,vagy akár a sziklás agyagon.hajtáe 
dugványairól kell ezaporitanunk riroiue vagy novemberhónap- 
ban,de trágyázott és 'iegmunkált talajon ugy,hogy a dugvány 
mindkét végére trágya kerüljön.A növekedése igen hosezadal-
.mas.ézereti,ha nyesik és felássák,valamint ha aszály idején 
egy kis vizzel gyakran meglacsolják.Szaporitják magjáról is, 
de ezzel hosszabb ideig várhatnak.Ha hernyók lepik el,egy 
rézszeggel kell megtieztogatnnnk,valamint olajhabot vagy ál-
lott emberi vizeletet, esetleg oltatlan meszet ráfröccsente-
ni nk - akár a kifőzÖtt csillagfürt levét is -,de csak m6djá-
val a fa sérülése miatt.Ugy vélik ugyanie,hogy ettől a fa 
terméketlenné válik.A termőképességét visszanyeri,ha a gyö- 
kereire egyszerre trágyát ás szőlőhamut szórunk.Ra hangyák-
tól szenvedne,az ecettel ás hamuval itatott vörösagyagtál 
majd eipusztulnak.rogyha hullik a gyümölcse,a gyökeréből 
kihasított darabot szurjuk a fatörzs közep€be.Pebruár hó-
napban oltják magába,a körtébe és az almába.O2tógallyat a- 
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zonban a fa közepéről kell szedn{ink,ugyanis a r udarairc,1 
vett alkal cntlan.Rasitékoltáosel kell olt4cnunk; ugyanis  a 
száraz fakéreg nedvhiánya nem taplalja.Trolás crljábál a 
naspolyát akkor szedik, amikor még nem puha, és a fáján még 
sokáig elállna,valamint kátrányozott korsókban vagy sorba 
felaggatva,vagy - mint néAelyek teszik - ecetes vizben tar- 
tósit jók. ;gy der is napon, déltó jban szed jUk, és egy ástál 
elkulönitve dugjuk polyvába,nehogy a kölcsönős érintkezés 
kárukra vá1 j ák.:Iásképpen: f ztassuk a szárával tizede t t, félig 
érett naspolyát it napig sót lében,azutén ömlesszük szőlő-
izbe,hogy rajta usszék.Tartésithatá mézben io,de csak akkor, 
ha tuléretten szedted le. 

A fügefáról. A füge gyökeres hajtását meleg vidé-
ken  november hfnapban,a mérsékelt éghajlatun februárban,a 
hiivösön márciusban vagy áprilisban tanácsosabb elültetnünk. 
Hogyha hajtás dugványról vagy rügydugványról szeporitod,azt 
április végin kell, amikor Megindul benne az élénkebb nedv- 
keringése.A gödörbe helyezett vesszőhajtások alá köveket 
kell tennünk, a gyöker,Ikre a földet trágyával kell kevernünk. 
Ha a táj h=vös,a hajtások végeit as izközeiknél szétszedett 
nádezál.darabokkdl kell a fagytél óvnunk. 4a rügydugványról 
kivénnád szaporitani, vág; j le egy háromágu, két- vagy három-
éves gallyat a déli aldaláról,és ugy iöldeld el,hogy a kii-
lcnböző irányu ágvégek a közéjUk kerülő talajréteg révén 
három vesszővé nó jenek. A hajtás dugványt +litessök el ugy, 
mint a többit,és a legalsó részén a hasítékába könnyedén 
nyomjunk bele  egy  kiidarabot.J6magam Itéliában,február hónap 
végén vagy márciusban megmunkált talajon fejlett ff gehejtá- 
sokat illtettem el,ée abban az évben a szerencsés meghono-
sodásukon Iivül még terméssel is szolgáltak mintegy viszo-
nozván tartozáeukat.Olyan vesszőket kell ezednUnk,amelye-
ken sok biityak doahorodik.Terméketiennek tartják azokat,a-
melyek sinafényfiek, és a r'fgyeiket csak hosszu izközökre nö-
vesztették.Hogyha a füge hajtását előzőleg faiskolában gon-
dozod,és megerősödött állapotban gödörbe  átUlteteü,finomabb 
gyUmblosöt fog teremní.iiémelyek hangsulyozzák,hogy nagyon 
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jav-f, re. v`1ik ^,z,ha a figehsWst egy tengeri csillagvirig  
ketté v6 i ott a€gy.:ájfba iaelyezzák,és fonadékkal összekötve  

el..iltetjiik.Szereti a:nély geidröket,a nagyobb térközöket,a  

:izzrva, sov,•Ány ée sz"rFya, talajnemet gyii:uölcse izeeségének ja-  

vár;, .A sziklás és kietlen vis2on:7ok közt  in megnő, de szinte  
vaIa:rennyi talajon meghonosine.tó.Azak,araelyek hegyvidéken  
n h'fvöo t'Ilajon r5nek,mivel a nedvtartal2_ ~z:k .keveaebb,ne::a  
tudnWk kF-.1.5nny4 i,,Iszal5dn.i.7zeket éretlen alanotban huyz-  

n°'l  j  "k fel, e n^gysú:17.2k _negfelelébb,  és az 	s3va:a.yk6s.  
oiks ieon és a:eleg vidéken nőnek, egyrészt rau-  

s.;bbwk,Y; részt ':ego,dzalva tartósabbak.ha a  fo.jtéit felso-
rolni k3.v'InjL2k 3 azOk i:egs zL.IiildJ.há,tfltleXaok.!!:lég annyi,hogy vr3-  

1o.aesa.,nyinek a gondozésa egyforma..A kiilönbség csak annyi,hogy  
a coriai £v jt,ik ki3ziil a fehéret eredményesebben tartásit-  

:aagyon 	vidéken korai fi.Eet i,iltossünk,eme1y oly  
korén terem,:Eoagy ez a fajta az esős időszakot is meg tudja  
előzni; a meleg és forró hómér,ékletii vidéken pedig olyant,  
P:sely:.k késve érik meg.A gyakori ásást szereti.Az ősz folya-  
mén Poi; majd jiived.elmezni,h€a trágyával serkente3,i°Sieg ha  
c aad.úrh(_ zokbói valával.Le kell metszened róla azt,amit  
korhadtnak vagy fo.ttyuhe.jt_Isnak ta3álsz,ás oly m€idon kell  
negn.y°esned,hoay széltében tudjon terjeszkedn.i.iTizenyrss ta-
lajon a  f;xge izetlen,ezzel szemben a körülvágott gyökereire  
.~:.egleh.etásen sok hamut kell szcírn•ank.Ncmelyek a f4ige:iltet-  
v6nyek közé vwüfiigét :iltetnek,hogy ne kelljen mindegyik  fá-  
ra ;5v5azerkcint épp ezt a gyömöícaöt felaggatni.Juniu~  hó- 
:~.ar~t~r~~~,~: ny.~ri t~Ppéjeg.yexal5s é ;g té ján. " r;ubé~ ooga,,.THzni"  kell  
a#"igefikat, azaz a vadfil ;ge éretlen termásét ráaggat.ai füzér  
e:lokuss:3 egy lenzsir .orra.:Amennyiben ez hiinyzesna,egy seprci-  
ru.tazallyat fUggesztenek rd, vagy egy megkérgesedett anyagot,  
2 .1ely 	lombj si közt találhatá,illetve a fa gyökerei  
kör;3.1 kosszarva  .t áunqk el; esetleg a fatörzset :leg kell  
s^urk°Álni azon a helyesa, 3ao1 felpízffeci, hoggy a vizenyőit el-  
csorgathes.sa.Hogy a hornyóktól ne azenvedjen,egy terpentin-  
ftsí; Ht vagy egy masztix2'adugv6nyt a fiigehajtásokkal ergyiitt  
tiltess:znk el a hegyiikkel lefelé.A hernyókat kampó alaku réz- 
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sti,eg*ekkel á;e?.1. F. fisgefAr ,,l k:a_i,otornunk. ~ eyesek olt jhe';sot,  

:  , "sok 	vizeletet Ucatct1ek a relsott .yökereire.' émé-  

l.yek k °trdnyt éc ola1 . jrvt,  illetve csak oltatlan weezet kennek  

e hern7óf6szkckr,e.a hcnr,y k lepik el,vajjal ée hig szurok-  

kazl kEvert v;;röá*rf -,y&Egpl kell a fatörzset kűrben bekenni.  

Elyecek azt 	cort;cinuz-halat 9‘eil a nancyk-  

k1 s^a'Tben r  f4rE2. íelfU .F ^egvteni.e,:a €,e:teLe,n a termését  

hul.ltr4,rkkor m  ~ C f;k vi2zel kavart vörösagyaggal vagy friss  

o1 ,0h.A7bbhi dűr7 t t-~1ik Lc a fát,  illet ve folya;s:a3. rákot egy ru-  

t^,4 	réf;irgesztenek,vag;y ten:e„eri i} ~oezatot vagy  

eTy.  nyr .lft csi1ln€}fürt3t,illetvae egy éket tesznek a kifurt  

175kr'rébe, vngy b?lt ~?val a fa kére.t tWobsnűr fel  ezaggatjé.k.  
Av:i.'-or a fiI ;ofák lombosodni .kezüenek, 4ogy gazdag és kiadós  
termést bozzsr_ak,a rUgyezésU.k kezdetén a legfelsőbb ágvége-  
it eltAvol.it juk,v;agy csak azt a aauaAráeat,amelyik a fa köze-
7141.51 nő ft31.'áa aa érésben lévő fiigGfá.t .késeivé :kiváxa.ocí ten-  

ni, v9rd le az id4tlen f`:,igenövekaa:nyeit,aAikor azok még ba3b-  
sze:l. nf3gya, ' t,u3k.:iogy 4-a fUgefa gyorsan érjen,kend be a ter-  
mé-ait oln; j jal és boresal kevert nagjobb vöröshagyma levével  

ol. :  rIrt,  or, ar azlfox a f;lgen.rivQkm,"nyei piroslani rflslani kezden.ek. .~.prili9  
hónapban kell a fix „ét héj alá oltanunk, vagy ha még fiatalok  
a f'ts,haeit ikt?ltáesal,alelyet azonnal be kell  törnünk és meg-  
kö}öznfi-?k,':ao3y szél ne hatoljon be.k:önnyebbera, raeggy?3kere-  

soc:n:k,hrn=rb.a a talaj :Ientén oltjuk a fákut.ivémolyek Junius  
hc3n7b^n ic ol.tják.'..gywveas'  oltógallyat kell szedni; ugyanie  
az e .r.né1 öregebbet vgy iíatrsla.bbat alkalmatlannak vélik.  
A fiiAefa 'as.°l.lisbran ,3 ezfámz, ~;uliva közepén a jobb minőségiz,  
oktráber hónapban a oeleg talajon szemezbető.il filge 4ghajtá-  
eairól szanorith~.~ t•5. e oltják a vaadftlgébe,  az eperbe,a :pia-  
Vsab? szer,,r. "1 is 4s oltógallyról ia3.A még éretlen fUgét e1.  
lehet tonni egyrészt mézben elhelyezve, isagy egymásaal ne é-  
r:lntkezzenek,mr'srt3gZ t ugy, iaogy a.linvegyiknek a helyit kivaíj-  

va egyen'Lént egy fiate.l tökbe tesgzük, valraanint egy kifara-  

gott,né€ry,zög3.etes deszkalappal lezárve felfüggesztjük ezt  
a tököt ott,Qh.ol mince sem ti.lz,eem füs+t.Nézta3.y-ek a friss,  
de még nem  e~ f~ezen érett filgét a  szárával leszedve és egy- 
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fistól elkalönitve egy uj cserépedénybe zárják,és egy bor- 
ral teli  hordóban  az edényt uszni hayják.rtialis azt 
mondja,hogy a cariai fügét többféleképpen tartóeitjék,bár 
egyetlen mód is megfelelő.Azon a mádon kell tehát tartósi-
tanunk,&hogy az egész. Campaniában teszik e] . A fügét vessző-
fonadékokra rakják déligés még puha állapotban kosárba öm-
lesztik. ajd,miután kenyérstítéshez hasonlóan a kemencét fel-
hevitették,beteezik és három követ helyeznek alája,nehagy 
a kosár megpörkdlódjék,s amint a kemencét bezárva megasza-
lódik a fUge,azon melegen a leveleivel kibélelve egy j61 
szurkozott cserépedénybe teszik sUrUbbre 3sszenyomva,és gon-
dosan fedéllel látják el.Ha a sok eső miatt a vesszőfonadé-
kokat nem teritheted ki,fedél alá rakod ugy,hogy a föld fö-
lött fől láb magasan legyenek,és hogy a nap melege helyett 
az alájuk szórt hamuréteg ezáritsa óket,e időközben a fügét, 
amint felhasadt,forditsuk meg,hogy a fügehéj és a busa is a-
ezaládjé,  ; majd a "dupla hígét' ládákban vagy szekrényekben 
tároljuk.Nóme yek a félérett és felhasadt fügét vesszőfona-
dékokra rakják,hogy egész nap aszaljók,és éjjelre tető alá 
teazik.ilyenkor ültetik el a fügehajtásokat eredményesen, 
amikor aryek duzzadnak,hogy csemetéket neveijenek,ha a 
számuk nem báséges.iogy egy fügefa tarka gyümölcsöt terem-
jen,egy sötét meg egy világos ezinü fa két ágát fonadékkal 
ugy kötözöd ős hajlítod össze,bogy a hajtásaik keveredni 
kényszerüljenek.Igy elültetve,megtragyázva ős megöntözve, 
amint  növekedni kezdenek,a nyitó szemeket egymáshoz illeszt-
ve forraszd össze.Aajd ez összeforrt rügy két olyan ozinár-
nyalatot hoz létre,amelyeket sz egyesitésuk révén megoest, . 

s a megosztásuk révén egyesit. 

A többi hónap fyUmölcsfá.irál.  Ilyenkor  a körtefa 
meg az almafa oltható és ezaporitható,valamint a birsalmét 
ős a szilvát is oltjék,és április elsejétől számított ki-
lencedik napon ültetik el a berkenyét meg sz epret,valamint 
oltják a píaztáciát,és htvös vidéken fenyőmagot vetnek. 
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XI. Az ökrők,bikák iteiaenek beszerzéséről  

Ebben a hónapban kell beszereznünk ökreinket,eme-
lyeket,akár a saját oeordiinkból választjuk,akár vásároljuk, 
éppen most szerezhetjük be a legelőnyösebben,mzert a bótermé-
sit időszak hizlaló volta előtt még nem képesek arra,hogy egy-
részt eladójuk ravaszságát és saját fogyatékosságaikat iep-
iezzék,-máerészt,hogy a szeliditésra való alkalmatlanságukhoz 
erejük teljéhez hasonló megingathatatlan bizalmat ébressze-
nek..Az ökrök vonatkozásában,akár a saját,akár idegen csordá 
ból szereztök,a következő  tulajdonsá okra kell figyelmet for-
ditanunk; Az ökrök legyenek fiatalok, tsipas, tagbaszakad t ál-
latok valamint erős teetaikatuak,izmaik és husos részük min-
denütt kidudorodó; a füls.k nagyhomlokuk széles és göndör 
szőrü,ajkuk és a szemük eötót,szarvuk erős és suta hajlat 
nélküli "csákó*'; as orruk széles és tömpenyakuk husos és 
zömöklebernyegük nagy és a térdükig érő; a szegyük széles, . 

válluk hatalmas,a hasuk sem kiasi,oldaluk hosszu,ágyékuk 
ezőlea,a hátuk egyenes és sima; a lábuk erősizmos és zömök, 
a patájuk nagy,a farkuk hosazu és bojtos; a testszőrzetük 
egészen due és rövid, leginkább vörös ezinü vagy sötétbaa. 
Helyesebb azonban,ha ökreinket a szomszédos helyekről sze-
rezzük bemert sém a talaj ., sem a légköri változástól nem  
ezenvednek.Ha erre nincs módunka miénkhez hasonló vidékről 
hozzuk őket.i$indenekelőtt arra kell, vigyáznunk,hogy tat ere-
jük egyaránt megfeleljen az igavonásra,nehogy az erősebb i-
gyekvése a másik romlását okozza.A természetükre vonatkozó-
an a következőkre kell Ügyelnünk: Legyenek élénk figyelműek, 
szelidek,a hangos parancsszavaktól és as Utlegektől félje-
nek,valamint jó étv.gyusk.logyha a vidék természeti adott-
sága megengedi,aincs jobb táplálókúk,mint a zöldtakarmány. 
De ahol ez hiányzik, ot t olyan mértékben adagol juk, ahogy majd  
a takarmánykészletünk ás a munka irama zaegezabja.Az,aakinek 
kedve van marhaállomány létssit éséhez,ilyenkor szerzi majd 
be  a  bikákat is,illetve fiatal koruktól fogva a következő 
tulajdonságok alapján tenyészti tikett Legyenek magasak ás 
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tagbaszakadt áilatok,középkoruak és inkább valamivel fia-
talabbakoint öregek; komor tekintetUek,rövid szarvuak,iz-

moe és vastag nyakuak,a hasuk vékony.A.teheneket is legin-
kább ilyenkor szerezzük be,de olyanokat válasszunk,amelyek-

nek a termetük igen magas,.test'rik hosszu,hasuk domborodóan 

hatalmas,homlokuk maga®,szemük sötét és nagy,a szarvuk szép 

ész kiváltképp,ha fekete; a f il ik sezőrös,lebernyeg'iik és far-
kuk

2
igen hosszu, a patájuk zömök, a lábuk sötét szinti ős rö-

vid; legfeljebb háromévesek,mert tízéves korukig ezek sza-
porulata bizonyul majd életképesebbnek. ároméves koruk e-
lőtt nem szükséges a bikákat hozzájuk engednnirk.A szorgal- 
mas gazdának törődnie kell azzal,hogy az öregedő tehenei 
helyébe időnként fiatalokat vegyen,ée hogy a meddőket szán-
tágra ős munkára' fogja be.A görögök azt mondjákbogy ha azt 
akarod,hogy a hímeket ezaporitsék,akkor hágatáskor a bika 
bal oldali heréjét kell elkötni,ha pedig a nóstényeket,ak- 
kor a jobb oldalit.Araikor a párositás ideje elórkezik,a 
bikákat előzőleg sokáig vissza kell tartanunk,hogy a fel-
halmozódott nemi erejük révén hevesebben hágjansk.Azonban 
az ilyen gulyáknak télen tengerparti.,napsütéses helyet sze-
re zünk,nyáron árnyékosat ős hUvöset,de leginkább hegyvi-
dókit,mert a csalitosban és ott,ahol h fii is megnő,amegbiz-
nak.Bár a folyók környékén a vidék kies fekvése révén ked-
vezően legelnek,a szaporodásuknak mégis a melegebb vizek 
használn.ak,nelyek sokkal inkább a javukra válnak ott,ahol 
az eső langyos vizii semlyéket for'ál.Az ilyen gulya mégis 
elviseli a hideget,és szabad ág alatt könnyen ki tud telel-
ni.A borjastehenek biztonsága céljából azonban kivánatos, 
bogy tágasabb karámot készittesetink nekik.A marhaistállókat 
pedig tanácooe kővel,kaviceeal vagy fövennyel alapozni, 
s egy kissé lejtőssé tenni,hogy hogy a nedvesség lehuzódhaseon, 
és a déli égtáj felé forditani a hideg szélfuvások miatt, 
melyekkel szemben bizonyos foku védelmet kell nyujtaniok. 
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XII. Az ökreik sszeliditéséről  

E hó}s
9
p végin kell hozzáfognunk hároméves Ökreink 

azeliditéséhez,mert Öt év után a korukból eredő konok nya-
kasságuk miatt már eredónyesen nem szelidithetők.Jzért mind-
járt olyanokat fogjunk szeliditésre,amelyek korábban,mig fi-
atalok voltak,a gyakori kézveregetésre engedékenynek mutat-
koztak.Az uj ökreinknek azonban nagyobb néretü istállót kell  
majd kapniok, hogy egyrészt az istálló előtti  teret semmiféle  
keskeny kifutó se saükitse,másréezt,ha kihajtjuk őket, semmi-
féle sérülést se szenvedjenek.Benn az istállóban pedig a  
földszinttől hét láb magasságban rögzitstnk keresztrudakat,  

hogy a még szeliditetlen ökreinket azokhoz hozzákössiik.Azu-
tán kiválasztasz egy  azólfuvástól és minden kellemetlenség-
től mentes napot,aaelyen Összefogdosva ez istállóba vezetik  
őket..Ha szokatlan konokságot tanusitanának,akkor egy egész  

napon és éjjelen át megkötve és koplaltatva csillapodjanak.  
üsjs~c nyájas azólitgatásaal és a feléje nyujtott táplálék  
eebitó erejével a béres ne oldalról,se hatulró,hanem szerv-
ben közeledve simogassa, és az orrát meg a hátát veregesse  
ideánként bort hintve rá,de óvatosen,nehogy valakit megrugjon  
vagy felökleljen.Fz a veszély fenn fog dllni,ha kezdetben  
ésareveezi,hogy a hatása csökkent.áuiután negszelidü.ltek,ssó-
val dörzsöld az ajkukat íaeg a szá jpadlásukat, és nyeless ve- 
1 k sós hájat egy  librás gombócokban,valamint ants  a tor-
kukba egy szarutiilcaérből mindegyiknek egy-egy sseatáriusszal; 

 

ez a bánásmód a d höeaégUket három nap alatt majd teljesen 
 

eloszlat ja.Né:ielyek összekötik őket, és könnyebb terhek hor-
dására tanitgatják; valnmiut,ha szántásra fogják nőket,ami 

 

célszerU,akkor egy előzőleg feltört talajon kell dolgozniok,  
nehogy a szokatlan erőlködésük az ez ideig gyenge nyakukat  
feltörje.De sokkal előnyösebb ezeliditési eljárás az,ha a  
vad terrnéezetii ökröt egy megazelidült,nagy munkabiráau ökör 

 

mellé fogod be,a:.ielynek az irányitásával Majd minden munka-

végzésre könnyen rákényszerül.Ha ilyen bánásmód után a szán-
tásba leheveredik,.ne égess ik és ne iitlegeljük,hssnaem - amint 
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leheveredik - inkább kötéllel kbesiik össze a lábait,hogy 
ne tudjon járni,sem feiállni,setn legelni.Ennek megtörtén-
te után a ezomjuságtói és az éhségtől kLueriilve majd e hi 
bájától mentesill. 

XIII. A ménekról kancákról és ceikcikról 

Ebben a hénapbn az előzőleg jál tartott és fel-
hizlalt tenyészceödöröket a fajtiszta kancákhoz kell eresz- 
tentink,és a nőstények megtermékenyité®eután ismét az istál-
lókba bekötnünk.De nem szükséges valamennyit egyenlő mérték-
ben igénybe venntink,hane a mindegyik csődör erőnlétét számba 
véve több-kevesebb fedeztetést kell végeznünk; ez az eljá-
rásunk majd azt eredményezi,hogy a csődörök erőnléte sokáig 
e .itart.Egy fiatal,életer8s és Szép termetű ménhez pedig nem 
tanácsos többet,mint tizenkettőt vagy tizenötöt odavezetnünk, 
a többihez  a  saját erőnlétUknek rnegfelelően.Egy tenyészcső-
dörnél négy szempontot kell figyelembe vennünk: a termetét, 
a  szinét,a jó tulajdonságát és a szépségét.A termete vonat-
kozsában a következőket vizsgáljuk: nagy és erős testalkat, 
erejéhez márt testmagaeság,igen hosszu oldal,hatalmas,göan-
bölyii far, széles szügy, az egész test csupa izom,a láb püf-
fedés nélküli és erőe,valamint a patán jd1 vasalt "patkós* 
van.Szépségének jegyei a következők: Legyen a feje kicsi 
és duzzenatmentes,a bőre szinte minden osontján feeziljön; 
a füle zövid és hegyes,a szeme nagy,az orrnyukai tágak,a 
sörénye ős a farka rosszabb, a patája kemény és kerek.A bőr 
színei főleg ilyenek: sárgásbarna-pej ‚ sárga, szürke, vörösbar-
na-pej ‚gesztenyebarna, sötétpej ‚ skő,tarkafoltos,fehér,alnáe-
deree,hófehér .,fekete,sötétbarna.A következő előnyös tulaj-
donsága a fekete,a szürke ős a sárgásbarna-pej szépségével 
való különféle szinkeveredése; a deres bármilyen ezinnel, 
a "habos Szin",a tarka ős az "egérszürke" egy sötétebb árnya-
lattal.A csődörök közül azonban a világos ős az egyezinüe-
ket válasszuk; a többitől pedig el kell tekintenünk,hacsak 
a bőrszinük hibáját a 0 tulajdonságok nagy száma nem  menti.  
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A kancák vonatkozásában is ugyanezeket kell szem előtt  

tartanunk,kalönöaen azt,hogy a hasuk és a tezmet'ak hosszu  

és nagy legyen; az ilyent azonban fajtiszta ménesekben te-
nyésszük.A többi a lenelőkÖn a széltében eleresztett nének-

kel pározzék egész éven át.A kancáknak olyan a természetes  

ezaporodásuk,hogy ivadékukat tizenkét hónap elteltével a  

világra hozzák.A csődörök vonatkozósában ker3ilniink kell  

azt,hogy valamilyen térség közepére rekessz lik Őket egymás  

ir~Snti düh iseégiik veszélye .i iatt.Az ilyen ménesek számára  

azonban válasszunk igen kövér legeléiket,gondoskodjunk té-
len napeitésesről,nyáron hilvösről és árnyékosrél,de ne any-  

nyira laza taiajon,hogy kepény patáikkal a  vidék riiriissé- 
gé ►Ől seAmit sem érezzenek.ia a kanca a méntől vonakodik,  

a nemzőszervébe juttatott tengeri csillagvirág 'rlevénye  
majd a kéjvágyát felébreezti.Lzutin vemhes :állapotban ne  

zaklassuk ők©t,s az éhségtől meg a hidegtől ne szenvedje-
nek,és ne zL.7rjuk egymás mellé szfik helyen.A neleevéra kan-
cska.t és azokat,.melyek méncsikót szoptatnk,másodévenként  
kell fedeztetnank,hogy a fiaiknak nagy tépértéki,bőséges  
-ennyiségit tejet adjanak; a többi bármikor fedeztethetői.  

A csődört a fedeztetésre az Ötödik életévének kezdetér kell  
majd befognun..A kanca kétéves korában megfelelően fogam-  
zik,mert ha tizével elmult,idétlen és lomha ivadékot fog  
elleni.Az ujszilött kiscsikókat kézzel ne fogdoseuk,mert  
a gyakori tapogatéet6l riegsériilnek.Amennyiben crak módunk-
ban é11,6vjuk őket a hidegtől.A csikók vonatkozásében élet-
kori sajátosságkéntGazokat kell figyelembe vennünk,amelyek  
a j8 csikótermészet ismérveire utalnak,s amelyekrÉT1 meg-
hagytam,hogy az apa- vagy az anyalovak vonatkozásában vize- 

 

gáljuk.A vidámság élénkség és a fürgeség jó tulajdonság-
ként szé:nitjd.Ilyenkor kell hozzáfognunk a csikók neve-
lbséhez,amint kétévesek eTmultak.l►leg kell néznank,hogy  
fejlett,hoaszu,iz:oe ég virg onc testelek-e,mepvan-e a két  
heréjük, és kicsi-e,valamint egyéb vonatkozásban,melyeket 

 

az apamének tulajdonságainak kapcsán emlitettink,hogy egy-
részt a teljes nyugalmi helyzetükből könnyen vágtázni kez- 
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denet-e,mdorószt,hogy a vad vAgtatásukban könnyen fékez-
hetők-e.Az életkoruk vonatkozásában meggigyelésünk a kö-
vetkoző: Kétéves ős hathónapos korukban a felső metszőfe-
galk kihullanak.Négyéves korukban a szemfogaik cserélődnek 
ki.A  hatodik  óletévtik során a felső zdpfogaik hullannk ki. 
Hatéves korukban azok pótlódnak,RDelyek először oser416d-
tek ki.A hetedik évben valamennyi foga kineS.Ettől kezdve 
az életkori ismertetőjegyek rejtve maradnak.De a későbbiek 
sorin a halántéktájak mélyülni kezdenek,a szemöldök ősztil-
ni,a fogak által -Lban előre állni.Ebben a hónapban minden 
négylábu jószágot ki kell herélnUnk,főleg a  lovakat.  

XIV.  Az iazvőrekről me aszainarakr6l 

A 
Ha valakinek aszvér-származtatáshoz támad kedve, 

olyan nősténylovat kell választania,amelynek a teste nagy, 
a esontozata erőteljes és a termete is tetszetős: s melyben 
no e gyors mozgást„hanem a testi erőt keresse.Négytől tiz-
éves korig erre a fedeztetésre  rendszerint  rnegfelelnek.Ha 
a fedeztetésre Szánt szamár a nősténylótól idegenkedik,e-
lőbb egy bemutatott nőstényszamarat forditsunk feléje,amig 
a nemi ingere jelentkezik.liajd annak elteivelitása  után  a 
felgerjesztett nemi vágyában nem fogja megvetni a nőstány-
lovat,és a saját fajtájának esábitásától elragadtatva egy 
idegen  fajtával  való egyesillésre érez majd kedvet.lia dUbé-
ben harapdálja az elébe vezetett nősténylovakat,egy időre 
munkára fogva szelidilljön./Az öszvéreki származhatnak mén-
től és szamárkancától,illetve vadszamértól és nősténylótól. 
De ebből a  fajtából  egyik sem olyan nemes,mint aAelyik sza-
mércsődörtgl származik.Hasznaható szamdresődörök származ-
nak azonban vadszamártól és szamárkanedtól is,amelyek a kö-
vetkező ivadékukban a fürgeséget és a testi erőt pótólják. 
A szamdreeődör pedig legyen ilyen: kifejlett,erős,izmos 
testii,vékany és erős ldbu,leginkább fekete vagy egérszUrke, 
esetleg vörös 	melynek hogyha különféle a szőrszine 
a szemén vagy a fülénél,az ivadékénak szine is többnyire 



-175- 

változni fog.A háromévesnél fiatalabbat,tizévesnél időseb-

bet nem szükséges fedeztetnUnk.Az egyéves bezvérkancát az 
anyjától el kell választanunk,ée kietlen hegyvidéken legal-
tetniin  thogy zsenge kordban megedződve az ut nehézségeitől 
ne riadjon el.Egy kisebb csacsi pedig Meg a szántóföldön 
fontos,amely egyréazt a munkát elvégzi,másrészt nem alkal-
matlan arra,hogy olykor figyelmen kivUl lehessen. 

V. A  méhekről  

Ebben a hónapban szokott leginkább a baj a méhek 
i 	i 	t  koze befészkelődn.Ugyansa 	nségmuáva 	 uyatej  

és a szilfa keserti virigaira . amelyek korábban nyilnak - 
oly mohőn rdóhoznek,hogy hasmenésük támad ós elpusztulnak, 
ha ezt gyorsan meg nem eiőzöd.Ezért adj  nekik apróra  tört 
gránitalmamagot aminaeai borral,vagy mazeolát sziriai bal-
zsammal és savanyu borral egytitt,illetve valamennyit  porrá  
tÖrve és  fanyar  borban kifőzve; azután kihtiit állapotban a 
favályuikba tedd.Hasonlóképpen a rozmaringot mézes vizben 
kifőzve lehütjük,ős ezt a levet a cserépvályuba töltjük.Ha 
borzasan és összetápiirödve ugy néznek ki,hogy nyugalmi hely-
zetükben elgómberednek,és az elpusztultak hulláit gyakran 
kihurcolják,egy gubacs- vagy száraz rózsaörleményt mézben 
felmelegitve a nádból készült itatóikba kell öntened.linden-
nél fontosabb azonban az,hogy azokat a megromlott lépfala-
kat vagy tires viaszsejteket,amelyeket valamilyen okból a z  
olykicaire zsugorodott méhraj nem lesz képes telehordani, 
élen  szerszámokkal mindig óvatosan vágd  le,nehogy a szamsz6- 
dos lépfal elmozdulása miatt a méhek a megbolygatott tartóz-
kodási helyüket elhagyni kényszeraljenek.A méhek számára a 
mézhord6 igyekezetük többnyire ártalmas.Ugyanis ha az év-
szak vir4gban nagyon gazdag,egyedill csak a mézhordés elvég-
zésével tÖrődnek,s az ivadékaikról megfeledkeznek.Ha ennek 

orvoalását elhanyagoljuk,a méhraj a gyüjtögetéstől kimerül-
ve az egész osaltid romlására elpusztul.Rzért amikor ugy 16- 
tod,hogy a nagymérvii ős álland6 virágporhordástól a sok méz 
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kicdor-3ul,rom tisrot közbeiktatva a kijárat elz `rásivsl ne  
ent;edd CkQt kirajzani.Igy ..aajd ivadókszaporitsrr3 szán:j3k  

rá ':aago2:at.Ilyenbor 4rflis elseje táján uleg kell vis.sgii_  

nunk a >n6hka3oket,hogy ainden piszkot As  ezQnetet,a.aely t41-  
víz idején felhalmozádott,kiszedjfink belúl3ik,eg ;yró3:,t a fér•-  
ge;;ot,~olyQkat ós pókokat,a.elyek t:3nkreteszik a lépeket,  
alar6szt a lepkéket,aaelyeicne3c a pisakilú61 kis hernyók ke-  
letkeznek. ".zután száraz :Larhatrágyát .aeggyujtva a .fastjót  
eri3eiij':ik b::le,a;.4i a m4iieknek jót  tesS.Ezt a tiaÚtogcztUt e-  
g6'zzn :S ;zig többször is vd.gezzilk el.Ezeket inind ás a többit  
is tísz .L:n és józanon vége$d,a f;irdőtól vagy esipős  
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tisztoeatitsaasól 
VIII. A napeirElról 
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I. A lucerna vetéséről és annak elméletéről 

rIbben a hónapban kell elvetni a lucernát azokba 
az .é,gyásokbe,a ielyeket . előzőleg elkéezitettél ugy, abo gy el- 
mondtuk: olyent,amelyet egyszer elvetnek,és tiz évig megma-

rad olyam ak,ho y évenként n .égyszer,sőt hatszor is le lehet 
kasz4lLi.A földet tr gyázza,a sovány állatokat hizlalja,a 
betegeket gyó ;yit ja.13y hold belőle h.;rom lónak bőven elég 
egy egész éven át.A magjóbói egy cyatusszal elég egy áv lob 
széles és tiz láb hosszu területre.De az elvetett m-wgjait 
kis Í'Rgereblyékkel nemsokára: takarjuk be,mert a naptól ha-
: arabb TaeF,Derzselődnek. k vetés vé ;eztéve1 a földön vasesz- 
közt használni nem szabad,viszont fagereblyékkel a ;azt gyak-
ran gyomláljuk,nehogy a zsenge lucernahajtást elnyomja-Az 
elsG kast€.lósa laRsabban történjék,hogy egy° kevés 3la ;ot el-
hullasson. A többi küsz 4lást vé ez ék oly.  gyorsan, ahogy csak 

az igavonó jósz4g szárára ta3 ar:=yozzák. De a 
friss takarmányt először csak módjával kell adagolni: fel-
fuj ja ugyanis őket,és sok vérük kópződik.Amint lekaszáltad, 
gyakrabban öntözd.Néh'any nap :alva, amint kezd  kihajtani,  
minden piás gyaaot irts ki Ily módon évenként majd hatszor 
is lekaezilo'.,ás tiz évig egyfolytában is  életképes marad- 
hat. 

II. Az  olajfa  oltásáról ós egyébről, 

Ilyenkor a aérsékelt éghajletu vidéken olejfat 
oltsunk,& olyet a gyümölcsfákhoz hasonlóan a héj alá ol-
tunk ugy, aho y  a fentiekben el n.ondtuk .Le hogy a vadolajfán 
olthasd, a nak :: eltelőzőse cól jétbé l,:?oi y a  siváran terma vad 
olajfa a beoltott és az esetlegesen felperzselt olajfakert-
ben ujra kihajt,a következőképp kell eljárni: :hután elhe-
lyeztük a vadolajfa ágait előzőleg egy olyan gödörbe,ahová 
majd nemesitós céljából ültetjük,a gödröket ugy töltsük fel, 
hogy félig firesek legyenek.Amint a vadolajfa meggyökerese-
dett,olteuk be az alján,illetye mint oltványt ültessük el; 
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valalint az oltványt a talaj közelében gondozzuk. ia  j a, atiogy  

növekazik,idCnként földdel feltölt jiik.Igy a forradás a mély-

be kerUlve, "nArki is perzae2i. vagy Aetszi majd,nem fogja az  
olajfának ezt  az oltványát a  helyén elpusztitar_i, arlel,p a  

nemes olnjfaiiajt=Isnak a szabadon nővő képességét ós a fald  

elo.t 3  vadhajtásnak a termőképességét  az egyesitésx.ik révén 
í~rzi~~~ étaelyek a gyökereiknél oltják az olajfákat,és - amint  
összeforrtak - egy kis gAkérdarabbal egy'+.i:tt tépik le, és  
duy móc~ j ~:ra altetik r,tz ~~r~~n. 	 fa. görögök  azt taasácsoWk,  hogy  

április 
 

elsejének nyolcadik  napjától fogva egészen julius  
hetedikének iaeraa,clik napjáig kell oltanunk ugy,noglr a iaUvöú  
viüéAVn kétiőbb,a nElePen korábban oZts7unk.Fagyveezélyes Ae-  

lyeken .ilyankor, tizenharaladika előtt kell elvégeznUnk a sző-
lőskertek fe].áeásit, vala4lint ;azt is, amii. még  március hénap..  
tó1 hátra van. A szőlőt is oltjuk.A faiskol:ákat, araelyeket  
előzőleg iétasitett;ánk, a gyoY3tól tisztitsuk aeg,  és egy kis-  
eé ássuk fel.`ylyonkor a mérsékelten száraz vidéken kCile®t  
meg, bugás kdlest vetUnk.Ebben a hánapbran,tizenharmadika u-
tán az olyan termékeny réteket és szdntókat,amelyek a ned-  
vesoéGet sokáig xiogtart júk,szántsuk fel olyankor,assniLor  
minden gyom kinőtt rajtuk,és aaagjsik az  érés fokáig még  
nca jutottak i1.  

III.  A kertekré-1 ._..~...~  

nőnap végén és közel a tavasz befejeződéséhez a 
k pusztát is elUltethet j Fik, mely a torzsájával fog hasznot  

nyujtaní,:acrt első hajtásának idején tuuljutott.i red%nényesen  

vetik most a zellert a :eleg éo h vas vidéken olyan talajon,  

amilyenen kívánod, de osak olyanon., ahol a nedvesség állandó,  
bár a növekedéssel,ha a ezUkség ugy kiv?.,nja,ség aszály ide-
jén sem hagy fel . Caakneúi minden hónapban vetik a tavasz e-
lejétől e észen késő őszig.1nnek a fa gyjtájábál való a lápet-
rezselyeu amely durvább ugyan ős fanyarabb izti,valaraint a  
puha levelű és gyenge szára vadzeller,amely állóvizekben 
terem,és a petrezselyem is főleg kietlen vidéken.Akik szor- 
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gél .as:.k,ezeket a fajtákat aind a magukénak vallhatják.A zel-
lert nagyobbra növeszted,ha annyi magot,emennyit a három uj-
jaddal fel tudsz szedni,egy ritkaszövéed vászonba boritasz, 

ás egd kis  gödörben  elföldeled.Igy valamennyi mag csirázása 
egyetlen "zellerfej" .iegerősödésére szövődik majd öesze.Fod-
rosak leeznek,ha a magjaikat előzőleg megtörjük,vagy ha a 
növekvő ágfásokon vaiaa ilyen sulynehezéket hengergetünk ve-
gig,illetve ha növekedésük közben lábbal tapossuk le.Az öre-
gebb zeilert tagok g 3 orsebban fej lődnek, amelyek még fiatalok, . 
azok később.Lbeen a hónapban veesiik el a kert i  labodát,hogy- 
ha öntözni is tudjuk,akkor juliusban vagy ékár a többi hónap-
ban is,e 'c ozen Fezig.$ ereti,ha folyta n  nedvesség éri.A rnag_ 

ját, E amint elhint jük, nyomban el kell földelnünk, a gyomot az 
érdek4ben id nként tt. pj ik ki.B ir nem fontos áttelepitenin.k, 
ha _-i felelően vetjiik,: égis jobban tud fejlődni,nogyha té .-
gabb térközökkel 'éltet j;dk, és trágyalével meg vizzel locsol-
juk.0 y késsel ugyan folyton kell metszenünk,mert igy nem 
marad el a feji.:d.és en.Ilyenkor vetik el a bazsalikomot.Azt 
mondj :-lk ,hogy gyorsan nő s  ha - amint elvetetted nyomban me-
leg vizzel ueglocsolod. artialis egy különös jelenséget em-
lit a btzsalik.ornról,azt,hogy egyszer biborvörös,másszor fe-
hér, = m , j d rózsaszinU virágokat ha j t, ce ha erről a magjáról 
többször tovább szaporitjuk,egyszer k 2ukkfUre /eerpillum/, 
másszor zsomborra /sisyrbríum/ vat át.bbben a hónapban is 
ültetik a dinnyét,az uborkát meg a póréhagymát,és a hó ele-
jén a kápricserje,a kakukkfai és az egyiptomi bab palántáit 
illtetjük majd el; valamint elültetjük a  salátát,a céklát, 
a vöröshagymát meg  a koriandert,6s másodvetés idején  a  ci-
kóriát,hogy nyáron fogyasszuk,valamint gyökeréről vagy haj-
tásáról a tököt meg a mentát. 

IV . A gyümölcsfákról  

A Ajuba. Meleg  tájon április hónapban ültessük a 
jujubát,a hiivösön pedig májusban vagy juniusban.Szereti a 
meleg, napfényes helyeket.Szaporitják a magjáról,a gyökeré-
rál meg a hajtásáról. .Igen lassan ná.De ha a hajtását dugvá- 
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nyozoa,eiskor aérciusban inkább laza talrlba,Iiw eopgJ4r61  
ezaporitod, nl&or egy tenyérnyi lyukba ugy, nory Z:ui-rinrónt  

három -h^rom m:r.F;ot tétess e: he?ylirkel le£el4 farditvc.s.M:abr-  

junk ezekre  alul-felUl trárrát T1eg he.,zzut, ée a kibu j6 b . r? jt.'-  
sa kiirisl a növekvő p,~yonot kézzel tép jYik ki. .A..iint uj jn;,ai vas-  
tai7sgura 4_zegeráaöáiittologmunktilt talajre. vagy ^()C1Mrbe te-  

lepiteak 	tul kövér tealejt nerc. kedveli,ink:ibb a  azegó-  
nyesrtez ée soványhoz közel ta1ót.Wlviz idején jót tesz no-  
ki,ha a töve köré  kőrakást hordane.k,r?elyet Tiron el kell  
távUlitani.aa ez a fa  sinylődik,iraperóvnssal r,Qrt3sz.togatva . 

ter.ncíbbé válik,vagy ha a g?ökereír.e kis ,<!ennyis6úben ,nak-

ran  Lir°rhatrágpit Qzársz.A, jujuba leszedett,érett termését  
hosszuk  cserépedénybe zár ten t rol  j  ák,  és  egy szárazabb  
helyen  tartják; illetve ha R frissen szedett termQsére ezUk-  
nyaku korsóbál óbort öntesz éz ezt erecLanyezi,hogy r 4nc-  
képz:;dés sem éktelenkedik r¢ajte..Az égó:vnl egyUtt lev.sc-va,  
vagy levelébe burkolva óe fel#'iig$esztve szintén t.5rolj6k. . 

.1 t©b'rri hcínep  p 	 Ebben a hónepben  
is Ultetnek gránátalmit a mérsékelt éghcajlQtu vidéken ^zo.r  
a nGCion, alaog y elrlondtuk, valeiaint oltenak is . T1yenl.cor =vs  j us  
elseje tájön szemezhető az őszibarack ugy,ohoey a Viet  
szemzik, Ant emlf.tettiik akkor,enikor az rlt4er51 sz5lturrk.  
Ebben a hónapban meleg vidéken . a citromf't oltják,ahogy a  
fentiekben ealitettem.Il9enkor hiivös vidéken iiltessiik el  
a  fügehajtáeokat,azea előtt tartva azt a szab3lyt,amQlyr51  
a fentiekben szó volt.Ilyenkor kell a f+á~ót is oltanunk  
haeitékoltáega1 vagy héj-a14 altással,,ahogy előzőleg 	 i^zy--  
tam,  valawint száraz vidéken e ;emezniink.Il ~,renkor a  pö].ma  
ha3tását,arnelyet fejesnek /cefalo/ neveztiink,Me,tissat3tte,::te-  
leg talajon kell eliiltetnünk.Bbben a h©r.epban. olthatjuk  
berkenyét wétgtibfe,a birsalmába és a  fehér tövf.sbo.  

V. ~ violaola rá :~~ e violaborról __._..._   
4  

'2égy bele annyi uncia violát,ah^ny libra olajat  

adtál hozzá,és negyven napig hagyd -.ajd a szabad levegőn.  
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üt libra harmatlentesen megtisztokatott violaszirmot tiz 
sextarius óborba kell beszérnod,és harLdine nap =Iva tiz 
pondo zzel elegyitened. 

A)ben a hénapben szoktak azok a borjak a világra 
jöLni,amelyeknek az anyjuk. oly bőséges takaratAnyelltdeben 
részesUlt,hogy eleret tudott tei aniunkateljesités 63 
tejAozam követelluényeinek.A borjak szalára pedig a szL7Iraz 
kölesörlemJnyt tejjel higitsuk fel,s nyálfolysképző WW1' 
Sira adagoljuk.ilyenkor weleg vidéken nyirjuk meg a ju-

aok.ilt,és a kései szaporulatot ebben . a hónapban jelzéssel 
ldssuk el.lest van a kosök Uzekedésének első ideje,mely ki-
v,i16cn Lakalins arra,hoK1 a téli időszak már fejlett Alla-
potban érje a bdrdnyokat.1  

oé4okra 

4 	2,bben a hónapban Llegfelelő tdjon Prjunk uéhek 
hel-seiket ugyenis a oőhek el4ruljk,ha a forrá-

sok környékén gyakran g)Ujtögetnek; ha ceak elvétve tUnnek 
fel,nzon a t.;.jon eredményesen mézet gyUjteni lehetetlen. 
Horwha -;;tiakran térnek a vizhaz,a következő L)6,:on fedezaet-
jUk fel,hogy a rajaik merre lelietnek: 21őszUr is deritsUk 
ki azt,hogy a tAvolban vagy a közelben vennek-e.Vigylink hi-
4.4tott vörös fezAékot er,,y kis edénybe téve,és tartsuk -vzem-
zel a forn:usokat vagy a szomszédos vizeket.iaajd az inni tó- 
rő méhek dtit egy hig festékbe elúrtott kis flszállal jeJ31- 
jilk zeg,6s umTnott vdrokozzunk.fla gorsan visszatérnek a-
zok,crizlyeket jelöléssel lcIttunk el,arra kÖvetkeztetaetünk, 
hog7 az odvnik a közelben leat,tnek,aa csak sokira,Pa;tor tA-

volnbbra esnok,ait as időtartem alPpj4n oirlegelhetlnk. A 
közelioket Minnyen elérod,a tAvoliaktIoz ezen a Mdon tallsz 
el:Vdgj le egy izkilz 'aosszuságu ruldszfilat e bogaival egyiltt, 
és az oldaleit lyukaszd kiadgy bele egy csöpp metzet,vagy 



- 133 -  

9üz~i 

 

mustlevet, és a forr4s mellett helyezd el...;ihelyt az  

illata nyoetin améhek odatódultak és bee:c:sztak,a b,üvelyk-  

uj jaddal z4rd el a n;rilést,és cask egyet engedj kirepülni,  

melynek a röptét a;ie jd nyeenon követed.Az egy darabig elve-
zct Li zartóz?sodéni helyének irényAbaikor kezded rx!r a  

szened eI"? elveszteni,azonns.l annedd ki  a r_1eikat és kii-  
ves ~t. Ig~ ic:őnként egyet-e -yet kiengedve  elvezetnek  a raj  
tartéühod.;si 'efelyéhez.Fémelyek viz közelében esy mézzel  

telt ki- edényt helyeznek el,aaelyet - amint egy inni vá-  
gy+í méhecske eiegizl:elt - a közös szerzaevényUkauz rÖpnenve  
a"tUbbi.eknek ie neg fo g mutatn.i.Ezeknek a vissze-vi.sszaseól-  
16, időközben megnrtt csapatát az utszalsaszuk.at _lc:gfiryelve,  
ev,c1 sTen a re`takig k.övesd.Hotryha a raj ngs ü.reg ben .:s.uz:>dik  
rreg,ki kell. 	a_vi.nt Isitádult,csörsirip3léesel rd- 
ijesztve .r•lajd egy bokorra  vagy  egy  fa3gra felfczggeezkodik,  
de  az odavitt kesba igy mnjd befogb.atá.iia pedig egy  odvas  
fa 	lenne,azt C'az épet egy ipen éles fürée3zel alul-fe-  
lril. cli';drégzelve, és 	tiszta rchaderabbal letakgrve el  
lehet vinni,é,a a kaeok k.öyi;tt elhelyez<ai. A kerc3áe:iLre  
més reggel i 7ndul jurk, hogy az ut4ntalr való j érsra egy egész  
nap jusson.e;stefelé ugyanis a ,e ;*ti j tá,eretés'dk befejeztével  
a vizaez óltale:ban nem térnek vissza.  A kneoke t:eedig n  aele-  
l.yekbe 4er =̀_ilnek 9  be kell d4rzsUlztü ✓nk citrUm.fütrel vagy des  
füvekkel,és egy kis mézes vízzel meg kell aintenünls..ia ez  
tavasszal tUrténik,a forr3ook isörnywkén is helyezz'bnk el  
iíey e1lcészite tt k :eool.at; olyan kelyeken, s.bol e .,ie;hek  
gyakran 4egefordulnA,k,  5s  magukt4l összesereglenek, de csak  
ha a tolvajoktól meg tudjuk őket óvni.Az előbbiekhez ha-
sonlóan ebben a hónapban is a kasokból a piszkot ki kell 
tisz,toeatnunk, és azokat a lepkéket elpusztitar3unk, anel.yek  
főleg a: virágzó Li1rv'hoz b5ven hozZa   jutnak, ég  ar.aeTket  
a következő módon purseti.teiznk el: f'gy :n.illiariumb.oz  hfssox~- 
ló rézedényt,s4ely mély és  keskeny alaku,helyezzlnk el  
este a kegok közt,és az aljába tegyünk egy égő fényforr4st.  
A  lepkék oda fognak tódulni, é$ a fény körül röpködni,  s  
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az edCray 5o^zeszlkM5 ter6ben a  1-.Ing k:Izelften kell  majd  
elpurztulniok .  

t~ll1. A  Ilc436r<ir a1  

rtnek c Mnap7►n''_S €3,  t.lrab£,-'::f3:.Vsi.1 €i, szC3pta:7í~.̀.r 7Y7nK3p  
eae:r1 a  ?"'l5do?3 oryO21k 71e3:  

1.  óra 24 1- b  
11. n 14 'i  

III. ' 	It  10 E7  

TV. 1.3  7 48  

V.  id  5 ri  

VI.  ti  4 ~ s ,̂ 

VII.  

VIII.  

ii 

ip 

5  It  
i 

1'•• 

4:=. 	i? 	l}_ 	!I 

ja3 • 	!:I 	24 	it, 

-17 .i, 
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UATODIK YC3NYV 

avagy a 

aüS H6gAF 

A. Zejezetcimek: 

I. A bugás kölesről és a köleeről,a vir€gzó vetésről, . 

a széna kaezóaláa .ról 
II.. A fiatal szelővessző hajtásainak meghagyásáról és a 

szőlő kacsoj:á►sőrál 
III. A sziszföldek felszántásáról ős árkoláeáről 
IV. A szőlő és  a fák egyengetéséről,az erdei fa kiterine-

lésaéről,a faiskolák felásás irá1,az olajfák 
nyeséséről és a csillagfürt forgatásáról 

V. A kertekről: benne a tórközokről,a zell•rről,a kori-
enderről .,a dinnyéről,a tökről,az articsókáról, 
a retekről,a rutáról 

VI. A gyimálcefákról: a gránátalma virágzásdról,az Sszi-
barack ezemzéséról,a citromfa oltásáról vala-
mint a füge elültetés'ről,illetve oltásáról, 
a jujuba ős a pálma Ultetéséról 

VII. A nyájakról: benne a szarvasmarha heréléséről 
VIII .. A juhok nyiráaáról 

IX. A sajtkésazitésről 
X. A méhekről 

XI. A kőburkolatokról meg a teraszokról 
XII. A téglagyirtásról 

2111. A r6zeaborról 
XIV. A liliomolajról 

XV. A rózsaolajról 
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XVI. A rózsamézről 
XVII. A fiatal rózsák tartósításáról 

XVIII. A napóráról 

I. A. bugás  kölesről és a kölesről,,a virágzó vetésről  szé-
na kaszálásiról  

Uvösa és nyirkos talajon vessünk bugás kölest meg 
kölest azon a szíódon, ahogy elmondtam. Ilyenkor márszinte 
minden  virágzik,amit elvetetteink; a gazdának hozzá sem kell 
nyulnia.A virágzás igy megy végbe: A buza és az árpa ideg a 
zok,amelyek egyszikuek,nyolo napig fognak virágzani,és azu-
tán negyven napon át nőnek a virágukat elhullatva a teljes 
éréeig.A kétsazikUek pedig,mint a babborsó meg a többi hU-
velyes vetemény negyven napig virégzik és fejlődik.Ebben a 
hónapban a száraz,meleg vagy tengerparti vidéken kasszáljuk 
le a szénát,még mielőtt elsazáradna.He pedig eső érné, .nem 
szabad addig taegforgatnunk, emig a felső része meg nem szá-
radt. 

II. A fiatal szőlő  vesszőhajtásainak mecagyásáról és a ssző- . 
lő kacsolásáról 

Ilyenkor vizsgáljuk meg a fiatal szőlő  vessszőha.j-
tásait,melyeket növesztett,és néhány erőset hagyjunk meg 
ra j ta, valruaint karókkal támogassuk, arcig az ágai hosszura 
nőve megerósödnek.De ne hagyjunk a regmetszett és növeke-
désnek indult fiatal tövön két-három vesszőnél tübbet,ée a 
szél okozta sériflés :iiiatt kötözzek meg.Ázirt mondtam,hogy 
három vesszőt kell meghagyni,nehogy a pusztit6 viharok mi-
att egy  se  maradjon meg,ha kezdetben kevesebbet pegysz. 
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Ebben a hónapban tanácsos lesz kacsolnunk.Azanban a kacso-
lás akkor a legesedékesebb amikor a zsenge hajtások ujja-
ink szorítására erőlködés nélkül letörnek.Ez a munka dusabb  
ftfrtöket eredményezés a napfény hozzáférése révén az érést  
is sietteti. 	 . 

III. A ezUzföldek felszántásáról és árkolásáról  ...v 

Ilyenkor is szántsuk fel a termékeny, gyommal te-
li földeínket.De ha ezUzföldeket kivénez feltörni,vedd fon-
tolóra azt,hogy száraz vagy nedves talaj-e,fás növényzet  
vagy fU, illetve bokor vagy gyom takar ja-e. Eta vizenyős  lenne .,  
minden oldala felől 4rkolásaai száritsuk.A nyílt árkok köz-
ismertek,a vak árkolás pedig ezen a módon készül: A szántó-
földön átlós irányban három láb mély barázdákat kászitUnk; 

 

majd apró kövekkel vagy kaviccsal 1 félig feltöltj'k,és a  
földet,aaelyet kihánytunk bolóle,eiegyenet jUk.A.z árokfők  

azonban egy nyíltárokba vezessenek,ás annak irányába lejt-
senek.Igy a viz majd lehuzódik,ée a földterület sem megy  
tönkre.Ha nincs kövünk,akkor gallyal vagy szalmával,illetve  

bári ilyen cserjével szórjuk tele és temessük be.De ha fás  

a teritlet,a fák kivágása után - esetleg néhány megkiméléaé-
vol mUvelj3k megsha pedig kövessakkor kőkeritésként fel-  . 
halmozva egyrészt megtisztulhat,másrészt védelmet nyerhet 

 

tőle. Szittyöts  rétifiivet meg gyomot a gyakori szántás révén  

pusztitsuk.ga gyakran termeszteszz benne babot meg csillag-
fürtöt,az időnként elburjánzó gyomot a sarló élével vágd le, 

 

ás rövid időn belUl hordd el.  

A szőlő  és a fák  e~enaeté®érál.a~. erde~. Pa kiterraelé- 
,.~,~.,,....~.. 

sérnl a faiskolák felásásáról az olafák n.eséeéra 63 a  
csilla  f~:irt for~atásé.rő1  ....-.. .~ ..,...k,._.._ 

Ebben a hónapban azokat a fákat ég szőlőket,a-  
melyek nyitásra kerülteko4r tanácsos egyengetnUnk,vagyis  
betakarnunk.Iiye.nkor vágassuk ki a feldolgoz6ara kerülő er- 

Iv  
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deg fátonikor egészen lombruhát öitött.De a kivág4o nor-  

fitija az,hogy egy kivAó famunkia 	erdGben egy uodiue  
ter.iletet;e~ kázepes képessé g,ü pedig egyhazmadával keve-

sebbet képes kitermelni.Ilyenkor a faiskolákat is folyton  

á.ssók, éa az igen hiivds, csapadéicos vidéken az olajfákat nye-  

eik,vmlauint lekaparják róluk amohot.Ha pedig valaki a  

talaj tró gyázáea céljából aajd csil2agfUrtöt vet eloost  
kell ekével megforgatnia.  

V. A  kerte~kr33: 
~._,.  

Azokat a kerttalaj okat, amelyeket arra szánnak, hogy  
a.3 ősz folyamán vetőmag vagy augváxsy kesUl jbn belé jak, i2yen-  

kor lesz tavelcsoe felszántaniabben a bSaapbara4 e.redményesen  
vetik  a  zellertoiként 	eléazálec eml.itettdk, i3.le tve iii-  
tetiE. a koriandert,a dinnyét,a tököt,az artieadkát,a retket  

ti:eg a rutAt.A páréhagyma dugvAnyát is é:tilltetík,hogy c3ntc3zds  
révén erőre kapjon.  

VI. A ; sazi Z cs farö l  
 . ~....,. 

Meleg vidéken ilyenkor kezd virágzani a gránátal-
ma. ía a vir ;ző ágát - mint ~3artialio mondja beteszik a  
fa körül e1f51delt oGerépedénybe, és hogy el ne zozdulhasson,  
egy karóhoz katik,akkor &szro ez edény méretének megfelelő  
nagységu gyUmUlea©t fog teremni.Ebben a hónapban is szemez-
hető meleg vidéken az őezibarack.iiv3e vidéken ilyenkor olt-
ják a citromfa , hop y be tarts!ík azokat az előiráeokat, a elye-
ket javasoltak.Bilvös vidéken ilyenkor Iltet jük el a jujubát  
meg a fügefát,illetve oitjuk.Ebben a hónapban a pálmacseme-
tét is kitelepitik.  

VIi.  A uáiakrGil  

Ilyenkor kell a bikaborjakat kiherélni - ahogy ja-  
go taniceolja - még fiatal korukban ugy,hogy a heréiket vesz- 
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szóhasítékkal megezoritják,és lassan lecsipve eltivolit-
ják.De ugy rendelkezett,hogy ennek fogyó hold idején,ta- 
vasszal vagy ősszel kell tbrténnie.Némelyek,miután a bika- 
barjut egy faalkotmányhoz kötötték,fogó gyanánt két keskeny 
ánrud közé fogják az ondóvez©tékét,amelyet görögül cremas- 
teres-nek neveznek.Bnnek elszoritása után a megfeszült he-
réket egy szerszámmal lemetazik,ée ugy vágják ki,hogy az 
ondóvezeték lecsüngő csonkjából valami megmaradjon.Lz az 
eljárás egyrészt elejét veszi a nagyobb foka vérveszteség-
nek,másrészt ivarképességük elvesztése ellenére a tinókat 
himjeliegUktői teljesen nem fosztja meg.Te engedjük meg azt, 

amit sokan tesznek,hogy a herélt állatokat nyomban hágni 
kényszeritik. iazen bizonyos,hogy utódaik származnának, de 
a vérveszteségi; miatt ők maguk e pusztulnának.A heréién okoz-
ta sérüléseket pedig venyigehamuval ás 6lómgeléttelkenjuk 
be.Ve engedjük a  herélt állatot inni,éo takarmányt is csak 
keveset fogyasszon,valamint ezt kavetően három napon át a 
fák zsenge sudárhajtásaiból,puha cserjéből és fiatal f le-
véíből adjunk neki harmattal vagyfolyávizzel " egédesitve" . 
Tárom nap mulva a sebeket gondosan be kell kennünk hamuval 
kevert folyékony szurokkal ás egy  kevés olajjal  is.Azonban 
az ivartalanitás helyesebb elvégzésére vezetett a kávetkezá 
gyakorlat: A bikaborju ieezekötbzése és ledöntése után a  he-
rák az elszoritott herezacskóba záródnak,és a fapecek ozo-
ritására ott lemetszik tüzesre hevitett bárddal vagy csá-- 
k ánykapával,illetve ami még magfelelőbb: egy erre a célra 
készült szerszámmal,amely kard alaku.Ugyanis a felhevitett 
vaja éle ugy hatol a fapecek mentén bele,hogy egyetlen vágás-
sal egyrészt a gyors mozdulat előnyős volta kávetkeztében 
a hosszan tartó fájdalomtól snegkimáli,másréezt az erek meg-
perzselésével és a bőrlebeny elezoritásával a vágást a vér-
veszteségtől egy olyan forradáe óvja,mely sajátos módon épp 
a seben képződdtt. 

VIII. A juhok  nyirás€.ról , 

A 
L'reékelt éghajlata vidéken a juhok nyirását ilyen- 
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kor kell elvé eznü k. A szer nyirt juhokat azonban kezeljük 
ezzel a kenőccsel : Keverd össze a kifőzött csillagfürt le-
vét,az óbor seprejét :reg olajhabot egyenlő arányban,ée gon-
dod legyen rá,hogy bekend őket mindezekkel,iaelyek egyetlen 
xnaeszá.vá sürUsődtek.H rom nap nulva aztán,.ha van tenger a 
közelben,.fiirődjenek meg a part sekélyesében.Uogyha belföl-
dön legeltetünk,egy kissé megsózott,felforralt esővizzel 
kell majd a szabad ég alatt lemosnunk a neguyirt é9 bekent 
juhok testrészeit.Azt áulitják,hogy az ilyen módon kezelt 
nyáj nem lesz rühes egész éven át,és azt is mondjtk,hogy 
hossza é& finom rjyapjut növeszt. 

IX. A sa tkészitésrSl 

4 
Ebben a hónapban készits1nk sajtot friss tejből 

bAr=íny vagy gödölye oltájával,akár azzal a kis b vöcskével, 
a.cely a  csirkék begyéhez szokott hozzátapadni,akár a sáf-
rányos i ola virágával vagy a  füge tejnedvévei amelynek a 
savót teljesen ki kell vonnia ugy,hogy sulyterheléesel is 
siettetjUk.Aiíint kezd keményedni,tegyUk egy árnyékos vagy 
hilvös helyre, és miután a nyomást a kívánt szilárdsárig idő-
kézben sulyadagolással növeltük, zuzott, szárasa sóval kell 
megszórnunk,ós ha már keményebb,még fokozottabban présel-
nünk.Néhány nap mulya a már megkeményedett formájában te-
gyük vesszőfonadékra ugy,hogy egymással ne érintkezzenek. 
De zárt és huzatmentes helyiségben legyen,hogy  a  finomságát 
és a zairtartalmát niegórizze.A sajt hibája az,ha száraz 
vagy kikacsoe.Ez akkor következik be,ha csak kevéssé prései 
jUk levagy elsózzuk,iiletve ha  a  nap heve kiezáritja.Egye-
sek a friss sajt készitésekor zöld fenyőtobozt törnek taeg, 
és a tejbe keverve igy süritik.Aások tört és többszörösen 
rászart kakukkfUvel összesüritik.Bármilyen izü sajtot is 
szeretnél,elkéezitheted azt a bore vagy akármilyen izesitő 
fUszerezésével,amelyet magad választasz meg. 
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X. A méhekről  

Ebben a hónapban a rajok kezdenek snegeze.porodni,és  

a lépek szélső peremén nagyobbakra nőnek azok a méhek, ame-  
lyeket némelyek kirayoknak1  vélnek; a .gör+3gök. -azonban eze-  
ket böglyuknek . /oestri/ nevezik,és elpusztitásukat irják  . 
eló,mert a pihenő taj békéjét veszélyeztetik.Ilyenkor a  
molylepkék is .elszaaporodnak,amelyeket pusztitsunk azon a  
módon, ahogy el::aondtam  3  

'%l. A kőburkolatokról meg .a teraszokról  

A hónap vége felé ilyenkor készülnek a teraszokon  

azok a burkolatok,amelyek hűvös tájakon és amerre téli idő  
járós van,a fagytál fellazulnak és tönkremennek.De ha ehhez  
volna kedvünk,hát helyezzünk el  deszkákat két sorban - ke-
resztben és egyenesen - ,és szalmát vagy harasztot tegyünk  
egyenletesen rájuk.]gyengessUk egy olyan kődarabbal, mely  
j©1 regmarkolhat© ..1gy láb mély aljzaton készitjük;és döngö-
lővel folyamatosan tömöritjük; majd mielőtt még az aljzat  
negezáradna,köseü`k össze olyan két láb nagysága téglákkal,  
amelyeknek minden oldalán ujjnyi peremmélyedés van ugy,hogy  
olajjal kevert oltatlan mésszel a téglamélyedéseket - melyek-
nek egymásba kell illeniök - töltaUk'meg,valamint hogy az  
aljzatot az összeilleszkedésük révén egészen elborítsák.  

Az egész anyag megszáradt állapotban ugyanis egyetlen kő-
tömböt fog alk©tni,éa nedvességet egyáltalában nem  enged  
át magán.Azután hat ujjnyi vastagon égetésre használt agyag-
gal borítsuk be,és botokkal folyton ütögessük,nehogy héza-
gai keletkezhessenek.Majd lapos kőkockával vagy  bármilyen  
márvúnylappal,esetleg négyszögletes kőesempévellbeburkoljuk,  
és ezt a  munkánkat semmi sem fogja megrongálni.  

XII. A tégla,-~Yártaerc5l  

4  
Ebben a hónapban téglát kell készitenünk ezürke,fehér--  
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vagy várősagyagbál.Ugyani amelyek nyáron készülnek,azok 
a forróságtól a felületeikön hirtelen kiszáradnak a ned- 
vességet megtartva belül. miatt repedések keletkeznek raj- 
tuk.A gyártásuk pedigyigy történik: A polyvával kevert, 
minden darabosságától gondosan megtisztitott fehéragyagot 
sokáig éztatják,ée a vetőben tégla alakura préselik.Azután 
a ezáritásra kitett téglát időnként a nap irányába fordit-
j ák. A téglák hossza két lób, a szélességik egy láb,a magas- 
súguk pedig négy uncia legyen 

XIII. A rózsaborrél  

Jt libra előző nap szedett rózsaszirmot tiz sea-
tarius óborba teszel,ős harminc nap mulya adj hozzá tiz 
Libra deritott mézet és fogyaazd.l 

XIV. A liliomolajról  

Legyen gondod arra,hogy minden libra olajba tiz 
liliomot szórj bele,és hogy az €ivegedónyt negyven napra 
szabad ég alá helyezd. 

.XV. A ró2saalairól 

diinden libra olajhoz hozzáteszel egy uncia lesze-
dett rózsaszirmot meg mézet,és hét napon át a napra és a 
holdfényre kifUggeszted. 

XVI. A rózsamézről 

Áinden sextarius rózsaolajhoz egy libra mézet ke-
versz hozzá, és negyven napig a napra kifUggeszted. 

XVII. A fiatal rózsák tartóeitásáró3. 

A 
A még ki nem nyílt rózsákat majd ugy tartésitod,ha 
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egy álló, fiatal nádszara tiizöd, anely ugj van metszve, ho ►y  
a retszósfelUleten összeforrni hagyod, és csak akkor vágod  

el a nádszflat,arcikor fiatal rózsákhoz akarsz jutni.Néme-
lyek durvin megmunkált fazékba téve 4s jál :.egerósitve sza-  

bad ég alatt földelik el  és tartóait3a.  

X'TI II  T  A  na~órár öl  
~ ■ 	 ~~i..rr~~r r  

Időbeosztásban a május az augusztuenak felel meg.  

I .  órű 23  láb  

U.  " 13 ' t  

III.  " 9  

IV.  II  6 n  

V .  If  4 tt 

VI. ti 3 It 
 

VII. n 4 u  

VIII. ts 6 "  
TX . n 9 it  

X.  It  13 rt  

XI.  n 23 "  
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vIE T B D I K HONYV 

avagy a 

JiTDIU1 S 	J'AP 

A fejezetciaek: 

I. A széria előké®zitésórál 
II . Az ar€atésokról 
III. A földek f®lsz‘ntásáról,a szőlőskertek ea;yengetéeéről, . 

fel{®ésáról; a b%ikköny,a görögszéna,a lencse,a 
bab ós a csillagfürt begyi3j téeóról 

IV. A kertekről: benne  a  kóposztéról,a zellerrői,a céklá- 
ról., a retekről, a sa.létár3l, a  korianderről 

V. A cylWlcsfékról: benne a gránátalma virágzásáról,s 
körtéra,a.z alnéról,a jujubáról,a fügéről.,a szem- 
zósről 

VI. A nyé.ja.krdl: benne a herélésró'l,a sajtról , a jubnyirAs- 
r©l 

VII. A méhekről: benne a  méz kiszedéséről de  elkészitésé- 
ről,illetve a viaszról;  a  rajok alegőrzéséről és 
a kirajzásuk előjeleiről valamint a "kirdlyok- 
ról"; a rajok ólelemhiányárc5l,a kasok pótlásáról 

VIII. burkolatokról meg a tégláról 
IX. Hogyan szerezzenek tapasztalatot a jövő évi termésre 

vonatkozóan? 
X. A kamillaolajról 

21. A  va..de$őlőb6l kÁsziilt borról 
Az árpalisztről 

XIII. A napóráról 
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T. A szérii előkészitéeéről  

a 
Zbben a h/napban elő kell 3s6sziten tink a s2árfit a  

cséplésre,amelynek a talaját elCszi3r is egyengees:ik.ajd  

ef7y  kieső felásva fries olajhabbal kevert polyvával tint-  

jiik fel;  ez az el j ár6sunk a gabonát védi az egerektől és a  
hangyá,kt í1.Azután hengerelji.ik meg  egy  kerek kővel vagy bar-
milyen oazlopdarabba3., allelynek a görgetése által a felülete  
keme;nnyC válh.at.LiIajd a napon száritIIUk.Démelyek a megtisz-
titott szérükre vizet l4osolna,k,é® hosszabb időre sprónar-  
hát  hajtanak rá jük, ée tapostatjék veltik. s amikor a talaj  
a patáiktől mAr megkemán.yQdett,a keménységét és száraz vol-
tát megvizsgálják. 	 . 

II. Az  aratásokról 
tea... 	 •WW.~.  

Ilyenkor először az árpa aratása kezdődik meg,  
amelyet be kell hordanunk,még mielőtt a száraz kalászaiból  
a magjai kihullanának,mert olyan héj nem burkolja,mint a  
buzit.Ygy gyakorlott aratómunkás egy napi munkával öt modi-
ust tud lekaszálni a bőtermésü fdldről,a közepes ter éliről  
csak hármat,a gyengéről még kevosebbot.Nagyjuk azonban az  
árpát szárával eget ideig a földcin heverni,mert azt mondják,  

hegy ily taódon sulyosabb lesz.A hónap végén a tengerparti  

valaniht a Melegebb és száraz vidéken ilyenkor is aratják  
a buzát.Nogy megérett,azt arról ismered fei,ha a kalász 
szemei egyaránt vöröses-sárgán fénylenek.C-allia mik vidéke  

a következő előnyös eszközt .aeználja az aratáshozás az  
emberi munkán kivil.l egyetlen ökör közremiiködéee révén az  
aratást teljesen elvégzik.Ebből a célból egy olyan  járrnii-
vet készítenek, hely két kis keréken gdrdiil. Jnnek a négy-
szögletes felső része deszkából ugy van összeerősitve,hogy  
azok kifelé szélesedve a  tetején nagyobb  nyilást alkossanak.  
Ennek az elején a kocsi deszkáinak magassága kisebb. kalá-
szok nagyságának megfelelően itt helyezkedik el sorban a  
eok,fe,ső végén visszahajlított fog. nnek a jármUnek a hát- 
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s6 részén pedig két rövid rud ugy van kiaiakitva,mfnt a 
hordszékek ágasrudjaaejjel a jármii hátsó részének fordit-
va ide fog7j4k be jArommal és lánccal az olyan ökröt,a .elyik 
annyira szelid,hogy hajtójának munkamenetével nem ellenke- 
zik. Anni nt ez a járművet kezdi a gabonába ha j tani, vala*ne nnyi 
kelsz a fogak közé akadva a kocsin felhalmozódik,miután le-
ozkadt 48 hátrahagyta a gabonaszárat aszerint,ahogy beál-
litja magasra vagy alacsonyra többnyire az a béres,aki ki-
séri.Igy néhány fordulóval az aratást rövid idő alatt tel-
jesen elvégzi.Iz nyilt mezőn,illetve sik vidéken válik be, 
é® olyan helyeken,ahol a szalmára nem tartanak igényt. 

III. A  földek felsz6nt sáról  a szőlőskertek egyengetéséről,, 
felásásáról; a bUkköny,a görögszéna meg  a  többi beg: Eiitésé-, 
ről 

Az igen hUvös vidéken ilyenkor végezzük el azt, 
amit  méjuoban elaulasztottunk.A földeket a gazos és hüvás 
részein egyenletesen szántsuk fel.A szClőskerteket egyengeti- 
sük.A bükkönyt gyiijtaük be.A görögszénát takard ny céljából 
levágjuk.i bben a hónapban hűvös vidéken a hilvelyesek lesze-
dését kell eivégeznUn.k.Ez6rt tegyilk el jól a loszedett,'hamu 
val kevert lencsét akár olaj-,akár sóshal-edényekbe töltve 
és azonnal legipszelve.Fogyó hold idején ilyenkor ezedjuk 
le a babot,lehetőleg pirkadat előtt,ée - még mielőtt a hold 
növekedésnek indulna - fejtett valamint husitett állapot-
ban tiroljuk.Igy a kártékony zsizsik nem fog ártani neki. 
Ebben a hónapban gyü j telik be a ceillagfUrtö t, év, ha ugy ki-
vánjuk,mindjart a szérürál vessük el.A csűrökben azonban a 
nedvességtől távol kell tartanunk.Igy ugyanis igen sokáig 
megfnarad,de főleg akkor,ha a magtárait állandóan filet járja 
át. 

I9. A kertekről 

Ebben a hónapban majd a nyári napforduló táján vet-
jük el a káposztát,hogy azt augusztus elején átilltesaUUk a- 
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kár öntözött,akár az esős időszak kezdetekor esőt kapott 
tala jba.Jál öltethetjük el  a zellert,a céklát ,a retket,a 
salátát ueg a koriandert is,ha iintözzük. 

Ebben e hónapban a ;r;ánútalms ,iga, ahogy a fenti-
ekben mondottukk,egy cserépedénybe zártan illtethető el,hogy 
a nagyságának megfelelő gyümölcsöt teremjen.Ilyenkor kell 
minden hibás körtét meg almát leezedn ink ott,ahol sz ága-
kat a sok gyümölcs sürün boritja,hogy a fa nedve,emely ár-
talukra is lebotne,a javukra váijék.Ebben a  hónapban is 
ültethetjük hiivis vidéken a jujubát.Ilyenkor kell "gubóbo-
gara zni" a fügef€ kat, ahogy a módját iemertetti£kN"érnelyek 
ebben a hónapban iás oltják őket. iiivös vidéken az ősziba-
racket szemzik,a pálmacsemetét körüláseák.!bben a hónapban . 
vagy juliusban a gyümölcsfákon azt a növónyszaporitáast vég-
zik, alaelyet szemzésnek 3/inpla strstioÍ neveznek.. Csak sz o-
lyan fákon válik be,amelyeknek a kérgében bőséges a fanedv, 
.mint a fiigefákban, olaj j fákban és a hozzájuk hasonlókban, sőt 

ahogy 4artialis mondja  - ajz őszibarackban is.:égpedig € 

következőképp történik: L'gy dusen termő,fiatal hajtásokról 
való olyan szemet,melyen maj d  kétséget kizáróan jól kiüt-
közik a növőkénessége .,két ujjnyi negyságu négyzet alakban 
vágd körül,hogy az a közepén álljon,és igy óvatosan egy i-
gen éles szemzőkéssel a héját szedd ie,hogy a  szem ne 361..111- 
jön €iseg.majd arról a fáról,Rmelyen szenezni akrsnk,hason16 
módon a szemmel együtt vegyük le a szempajzsot`fís,cie csak 
a dusen ternó rószéről. fajd azon egymáera illesztve rászo-
ritjuk,és a szem körüli h csfonadék szoritása folytán kény-
telen a  ezem meE sórtéee nélkül hozzáforrni ugy,hogy az,ane-
iyet odaillesztünk, sz előbbi  szem helyét foglalja el.Azután 
agyaggal kend be, És a szenet hagyd  szabadon. nek a fának 
a felső agait és tőhajtásait nyeed meg,valauint huszonegy 
nap nulva a háncskötés eltávolitása után ugy fo gyod gajd ta-
lálni,hogy a  külső rügy meglepő mádon egy másik fa hajtásá-
vá alakult  át. 
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Vi. A nydJakról: benne a herélésről l a sajtrélot Juhnyir4s- 

ről 

A bikaborjakat a megfelelő módon Ten a hónapban 
is kiherélik ugy,ehogy előzőleg elmondtuk.Ilyenkor is kő-
szitünk szokás szerint sejtot,és hilvds vidéken a juhokat 
megnyirjuk. 

VII.. A méhekről 

Ebben  a hónapban'szedjqk  kin  mizet azokból a méh-
kasokból,wielyek telitődtek,s a mézhozam érdekében többfé-
le jelzéssel ldsauk el.Blőször is,ha tole vannak,halk méh-
zUmmögést hallunk.Ugyenis az tires kasok azokat a méhhango-
kat,amelyeket felfognek,UreEes épUletekhez hnsonlóan fele-
rősitik.Bbből következőleg,amikor a zUmmögésük erős és tom-
pán hanrlzó,megtudjuk azt,hogy a liprészek még nem alkalma-
sak a méz kiszedésére.Viszont a Azzel való telitettség bi-
zonyitéka az,amikor a heréket,amelyek nagyobb méhek,a ka-
sokból nagy igyekezettel eltávolitják,SzedjUk hát ki a  mé-
zet  a kasokból a hajnali órákban,amikor még dermedtek a 
méhek,és a melegtől még nem  élénkülnek  fel.Galbanumbóll és 
száraz marhatrágyából Matt 'bocsAjtanak bele,amelyet egy 
fazékban hevitett parázzsal szokás fellobbantani.3z az e-
dény olyan alaku,hogy csak mint egy forditott tÖlcs4r szilk 
nyiliacin engedheti ki a flistUt.S mikÖzben a -.16hek icy tá-
voznl,a mézet szedjük ki.Ebben az időben a lépesmóz egyd-
tUdét kell a rajok tiplálására forditanunk.A redves,beteg 
lépeket a kasokból természetesen távolitsuk el.Ilyenkor 
jutunk mézhez a lépeknek egy egészen tiszta lenvászonba 3 
való összegyUjtése és gondos kinyomkoddsa révén.Jielőtt 
zonban kinyomkodndnk,a lépek romlott részeit vagy azokat, 
a:.elyekben :15tilirvták vannak,vágjuk le; ugyanis rossz izük-
kel a mézet tönkreteszik.A fries azet néhány napig nyilt 
edényekben kell tartanuuk,is a tetejét leftilözniink,evaig a 
friss  méz  deritve letisztul.Finomabb minőséga lesz az a méz, 
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adely a rrZte3odik pr.lse:lért negelőzv"en laár rlt>4,t{Sl is ieni-  

Fu2t.Abben a hónapban ktiozit jUY a viraszt,t  :elvet. egy forró  
viLZel telt róaeadény- en a nonkolyok cprlra v¢:gea ű1tal 01-  
vtw,':un;c ki, 6e azut6.n. ::trl3 edényekben viz rélkUl me ~,~puhitva  

oliveri uujd a i©rmját.Ilyer.kor,i;.e Meg a hónap végén uj  
rajok vonulnak ki.A méhésznek vígyásnia kell majd  rájuk,  

mert a fiatal méhek fe jletle3n©égUk folytán csapon:sé terr.lá-  

szet7,eb, lévén kirajzc,n .ak,ha nem őrzik ;"ket. kir;ippe.nni ké-  
azUlc rsjcak 	_ ej ratukn:41 tartózkodnak e;typkét .napig,mel.ye-  
ket uj kasokba Kell  rögtön befogs►ur.k.A méhész pedig Illendá-  
en figyelje CIset dLluv!al két-három sSráig,ae.rt ez idő ut4 ,n  

nem egyk~:c~yen azoktujc kirrjza ,ni vagy elk;öltözni,no3a néme-
lyek nem vonakodnak -A.ind járt előjönni t:a ;sirep:ilni. A? €ee-  

wékaseé v;;;16 kirajz(euknsk ez előjelei ezek: Mát-h ::rom nap-
pal e1-°,bb fo'_'!:Qzotta,°oban pyuwtalankodnak és z;immög .aek.A.suint  

ezt a fellgn.velá a fillét . tábbsziir odatartve, ésireveazi,i>ég  
ficyelme©ebbnek kell lennie majd eze3sre.zze1 awoktcl.k je-  
lezrli,,hogy kirajzLera .kéE3z:i1ődx.3.ek; az i .zgetottsb ~;ukat ccil-  
lapit jca,ha port vEiC'y mézes vizet taintUnk,  r~ juk.Lreáendpe3xt  

a raj ter_:aéQzetéxawz tartozik: az édesség irtnti vo:rÁzalom bé-
kéje víssze:e4erzésére.aa pedig as  ily a3áon lecdillapitott  

rajok vn1 .a.xilyea ágon vany helyen í'elfiiggeezkednének, e ha  

majd egy tőgy e.laku caomában ceiingenets, aleggyázŐdhetaz arról,  
jA)gy cask egyetlen "királya" van-e va;la .~e:nnyiökraek, w_TY oogy  
ceak az egész cee:3.a 	révén maradt-e mpg a  
béi:essCga.s',snennyiben: két vagy még több rajr'iirtr,e gvUl 3scz-  

eze a felf'4geazkedr3 kits népe,ezzel el,arulja,o ;;y egyrev,t  
békétlenség van :köztiik,máeri$zt azt in,É.:;•gy annyi a "kirá-  

1yu3€",ah'ny rajfUrtdt 	több :16hbnnolysgot veszel  

észre, e 	vagy a zeller nedvével bekent kézzel indulj  
a Rkixayok" kereeásére.zek egy kiseá na8yobbak éa hoeuzab-  
b:,9k .,._►i.nt a többi mébe3c,a lit+uk egyeneeebb,a szárnyuk nem  
nagy,azép azin".iek és cei11@ASE:k,sLőrteleIIUl cauYaszok,hacasir  

e a potrohosabbak nem hordanak épp a ha0i tá julcon. iaaj8zIl-  

vékong fulléukot,atellyel azonban nem ejtenek eebet.Aaok  

vtiráaesbarriék is azáadeek,melyeket el kell pueztitanunk,és  
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csak a szebbiket meghagynaunk.Szárnyai eltávolitásával tart-
suk vissza ez olyant, melyik a,  családjával gyakran kiröppen; 
ilyen  állapotban ugyanis nem fog kirajzani tcibbet.Ha pedig 
a rajok nem 3z aporodnának,két-három kasa népét az egyikben 
elhelyezhet jük.»e az édes nedavel meghintett h3 sávom napig 
f. ocvaa tartott néheket lássuk el méz el, és csak parányi lég 
zőnyilr sokat hagyjunk a viaszaejten.Eogyha olyan kast kivánsz 
családosit ás révén feiujitani,alelyben a fa éhcsalád valami-
lyen nyavalya folytán megfogyatkozott, vizop4ld meg a többi 
telt kasban a viaszállo12nyt és azokat a léprészeket,aiae-
lyekben a bábjaik ve nak,és amint egy kialakuló "királyra" 
tal lssz,a báb ölelőjével ogyiitt vágd le g én abba a kasba tedd 
át. A leendő "kiná ynnk" pedig az ismertető jegye  ez: A tub-
bi méhsejt közt,amelyek bábokat tartalmaznak,az egyik vas-
tagabban és hosezabban,mintegy csecs alakuan domborodik ki. 
Akkor  kell Őket ; ttelepitenü k,anikor a b_bbíilesőj}.ikből ki-
bontakozva fejlett  állapotban a fe jziket kezdik kidugdosni; 
ugyanis ha fejletlen állapotban telepited át őőket,el fognak 
pusatulni.Ha pedig a  raj majd hirtelen kirepül,egy fé:n- vagy 
egy cserépdarab csattogtatásával i jesszUnk rá. Akkor a kasba 
vissze fog térni,vagy a legközelebb eső ágra majd  ráfaggeszr. 
kedik.3 aztán az uj méhkasba a szokásos füvekkel és  mézzel 
meghintve a kezeinkben vagy e gy  serpenyőben vigyük vissza, és 
amikor már azon a helyen nyugalomra  talélt, este a többi kö-
zött helyezzük el. 

VIII. A.  burkolatokró3.  mes a tftlárói  

Ebben a hónapban is készitsünk burkolatokat szabad 
ég alatt és téglai azon e módon, ahogy ogy ellzondtam. 4  

IX. i10 van szerezzenek ta asztalatot a övő évi termésre vo-
natkozóan? 

A 
A görögök elmondják,hogy az egyiptomiak a következő 

módon szereznek tapasztalatot a jövő évi vetőmag termőképes- 
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oégéról: Egy .e gmunk ,Alt o nedves talajon ilyenkor eFy ala-

csony iezO®t készitenek,éa abba paraelldkra osztva vala.̀ 'ieng-  

nyi gabona-,illetve Mvolyeernagot eivetik.l'~zut4n a ny_"ri  

~aele ~; idJszak oealtá,val, anelyet a rómaiaknál aur;uaztus Ka- 
.,  lend.o.e j:áre~.;c  tizennegyedik napjAtál azéllitanak,megwizee1-  

ják,hogy a feltUnk csillagkép dely magokat  szikkaszt ki,és  
melyeket tart meg épeégberi.Amazokat eltévolit ják,ezeket gon-  
Qazzák,°zert az azzA 1yt hozó csillagkép jbvá évre v~1ameny-  

nyi. 17  ágfa  j ta szAmora a hlb; j énak,  illetve a jó tu.Iaj donságá-  
nak bizonyiték .ive.l szolelt a jelenlegiek ®orvaszt€sa,il.let-  
ve ns3ve:aztése révén.  

X.  kau.iliaolajr51  

„An.cien Iibra olajhoz egy uncia eulyu, virázz i kamil-
la s6reját kiAeszcl hozzá,miutin megfosztottad fehér szirma-  
itryl, anelyek t vir<.g©t k©rülyc szi.k, és negyven nnpra a napfény-  
re tedd ki.  

A vadszőlőből készUlt borról  

Vadszőlőt szed~ünk hsrmat 	vir3' ;zik, és  
a napra tasszi.3k,Izogy nedvesség ne xnnradjon benne,és hopy a  
virága a megrostálásra szárazabbá váljék.AzutAn egy süsü  
lyuku azitával rostáljuk eg ugy,hogy  a.  szemei ne menjenek  
kereaztUl, egyedü]. csak a virága hulljon át raj ta.Ext 26zbe  
ömlesztve tartjuk,én miután %ermine napig benne volt,olyan  
ar.lnyba,n óa módon elec;;it#1k,ah©gy a rcázcabort szokos el.e-  
gyiteni:  4  

XII. Az dr, alisztről  

A félig érett 6rpát, amelynek még van egy  kis  zsenge  
zöldeseége,kÖed össze ceomókba,és kemencében ezáritad,hogy  
a malom könnyen wegőrólhssss, valamint figyelj arra, hogy egy  
nlodiushoz egy kis sót adj hozzá,apikor őrölik,és tartósitsd.  
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alIz_LaaainkIL 

A Junius és a Julius nzonos 4rtékR id6beonst c ,ze-

reztek 71.4agukaak. 

1.  6ra 22 lah 

II. u 12 0 

III. 0 8 0 

IV. 0 5 0 

V. n 3 13 

VI. 0 2 0 

VII. 0 3 
VIII, .,7 5 0 

-.0-.. It 8 0 

7.. 

 
U 12 0 

RI. n P2 n 
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N YOLCADIK  KÖNYV 

avagy a 

JULIUS HÓNAP 

A fejezetcinek: 

I. A főldek másodezántásáról,a buza aratásáról,a tüs-
kebokrok ás harasztos helyek irtáEíáról,a fák 
betakarásáról,a fiatal szőlő porzásáról 

II. A kertekről: benne a vördshagymárói,a retekről,a 
kerti labodáról,a bazsalikomról,a mályváról, 
a cékláról,a salátáról,a póréhagymáról; továb-
bá a karórépáról meg a répáról az elméletével 
egytitt 

III. A gyümölcsfákról: benne a szemzésről,a körtéről,az 
almáról,a citromról,a fUgéről,a pálmáról 

IV. A gulyákról meg a juhnyájakról: benne a bikák és 
kosok hágásáról 

V. A gyomnövényzet irtásáról 
VI. A tengeri csillagvirágból készitett borról 
VII. A méhsörről 
VIII. A tengeri csillagvirágból készitett ecetről 
IX. A mustárról 
X. A napóráról 
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1. A földek máeodszjntászról a buza aratásáról  a tiiske-
bokrok és harasztos helyek irtúeáróI,a fák betakarásáról,  

a fiatal szőlő poraár6l 
■ A4 zú ~r  

Ebben a hónapban azokat a földeket,amelyeket ápri-
lisban felsz ntottak,elseje kdrsl ujra fel kell szántani ..  
A mérsékelt éghajlatu vidéken ilyenk?r végzik el a buza a-

ratását azon a r.ódon,ahogy elmondtuk.A vadon termő földeken  
majd előnyösen irtják a fákat meg a bokrokat a gyökérzet  

kivágóra és elégetése által t amikor fogyóban van a hold.Bb-
ben a hónapban azokat a fákat,amelyek sár előzőleg a ter.- -
més között álltak,a termés learatása után takarjuk be az  
odahordott földdel a tul erős naps ités uiatt.13gy napi mun-
kával husz hatalmas fa ker:Yl majd betakarásra.Ilyenkor kell  

reggel meg este,aa-ikor a hűség már cuökkent,a fiatal  szőlőt 
felásnunk,és a gyom eltávolitáea után poroznunk.Ebben a hónap-
ban a nyári hőség időszaka előtt a harasztot meg  a sást majd  
ered ényesen pusztítod'  

II. A. kertekről  

Ebben a hónapban  is  vör8sha^mát UltetUnk az ön-
tözött vagy h1vös fekvési taiajon,és retket aeg kerti la-
bodát is,he öntözni tud juk,valaLaint bazaalikomot,n ► lyvát,  
cóklát,salátát és öntözést igénylő póréha át.Ebben a h+6-
napban öntözött tt talajon karórépát fltess ink,és a porhanyós,  

laza földön répát,de a kötött talajon ne 'A nyirkos helyeken  
meg a réteken nő. .meg.A karórépa azonban a száraz,csaknem  
porhanyós és lejtős talajon valamint a durva homokon jobban  
fe jlődik.A talaj sajátsága mindkét répamag fejlődését be-
folyásolje.Ugyanis a kerti répa egy másik talajra átilltet-
ve két óv alatt karórépává változik; a karórépa, viszont má-
sutt kerti répává alakul át.Pelszántott,trágyázott és for-
gatott talajt igényelnek,aaely nekik és az olyan magjaiknak  
is majd jút tesz,amelyeket ugyanabban az évben vetnek oda.  

A kerti répamagból négy sextariu®zal,a karórépamagból pe- 
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dig öttel holdanként elég.Hogyha sürün nőnek,tépj ki közü-

lük néhányat,hogy a többi erőre kapjon3Hogy a maghajtások 

nagyobbra nőjenek,a kiszedett répát valamennyi levelétől 
foszd meg,és fél ujjnyi vastagon vágd körül.Azután gondosan 

megmunkált barázdákban nyolc ujjnyi távolságra ültesd el, 

szórj . rá földet és taposd le.Igy majd nagyra nőnek. 

III. A 05iimölcsfákról 

Ebben a hónapban is el lehet végezni a szemzést, . 

ahogy előzőleg elmagyaráztam,és ugy figyeltem meg,hogy ned-
ves talajon a most szaporitott körte vagy alma kihajtott. 

Ebben a hónapban is - ahogy már emlitettem = a kései gyü-

mölcsfajták közül olyanokat,amelyek bő termésükkel az ága-

ikat tulterhelték -,meg kell ritkitanunk,ha valamelyikeiknél 
ezt károsnak találod,hogy a fa nedvét finomabb gyümölcsök 

érlelésére forditsuk.Ugy emlékszem,hogy ilyenkor ültettem 

el öntözött talajon hiivös légköri viszonyok közt,és naponta 

öntözéssel frissitgettem egy olyan citromfadugványt,amelyik 

mind a növekedésben,mind a gyümölcshozamban a termékenysé-

géhez fűzött bizalmamra rászolgált,Ebben az időszakban ned-

ves talajon szemezni lehet a fügét és oltani a citromot, 

s a hónap közepén mér a pálma hajtását körülásni.Ilyenkor 
mérsékelt éghajlatu vidéken a mandula a szedésre megérett. 

I©. A nyájakról  

Főleg ebben az időben kell a bikákhoz vezetnünk 

a teheneket,mert a tiz hónapos vemhességlik a tavasz végére 

csak igy érhet véget,és bizonyos,hogy a tavaszi jóltáplált-

ságuk folytán nagyon k vénkoznak nemi ösztönük kielégitésé-

re.Columella azt mondja,hogy egy bika tizenöt tehenet ter-

mékenyithet meg,és hogy arra is vigyázni kell,nehogy a tul-

zott elhízottságuk miatt megfoganni képtelenek legyenek. 

Ha bőven van táplálék azon a vidéken,ahol legeltetünk,min-

den évben pároztatni vihetjük a tehenet;ha pedig szűkében 
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van,akkor mindig  más időben kell pároztatnunk őket,főleg 
abban az esetben,ha ezek a tehenek valamilyen munkát azok-
tak végezni.Ebben a hónapban a ragyogóan fehér szinü,puhe 

szőr! kosokat2kell kiválogatnunk és szaporitásra fognunk, 
amelyeken nemcsak a testszint kell megnézn€ink,hanem a nyel-
viket is.:enryiben ez sötét foltos, az ivadékán különböző 
szinvúltozatban fog kiUtközni.A fehér szinütől többnyire 
más szinti származik; a sötét szinUektől - mint  Lola elles 
mondja   - soha sem származhat fehér. Válasszunk olyan  kost, 
amelyik magas,hoeszu testU,domboru hasu,és a hátán a gyapja 
fényesen fehér,a farka igen hosszas rü szőrzetU,széles hom- . 

laku,a heréi nagyok,hároméves,de aaeiyik nyolc éves koráig 
megfelelően tud hágni.A nősténybárányt kétéves korában kell 
pároztatni,aely azután öt éven át nélkülözhetetlen a juh 
szaporitásben,® hétéves korára válik meddővé.Válesszuk ici 
az olyant, a ielyik erős teetü, a szőre hosezu ős igen puha, 
a hasa gyapjas és nagy.De ennél a fajtánál UgyelnUnk kell 
arra,hogy táplálékot bőven fogyasszon,és hogy az olyan tUs-
kebokroktól távol legei3en,arsely'ek a gyapját megtépik,és 
a testét összekarcolják.Julius hónapban  kell pároztatnunk 
őket,hogy a bárányaik még a télviz beállta előtt .megerősöd-
jenek .Árisztotel.észmazt tanácsolja,hogy ha azt szeretnéd ., 
hogy a hímek szaporodjanak jobban,akkor száraz napokat és 
északi szelet kell a pároztatásuk idejére válasazteni, ée 
hogy a szélfuvás irányával szemben kell a nyájakat legei- ' 
tetni; ha  azt szeretnéd,hogy a nőstények szaporodjanek .,ak-
kor a déli szél fuvallatait kell beszivniok,és hogy a le-
gelők az irányába eesenek,meg hogy az anyajuhok igy páro-
sodjanak.Az elpusztult vagy beteg birkák számát pótoljuk 
uj szaporulattal.Őeszel minden fejletlen juhot adjunk el, 
nehogy gyenge létikre a tél hidege végezzen velük.Egyeaek 
a kosokat két hónappal megelőzően távol tartják s hágástól

., 
hogy kielégUlésük halasztása a kéjvágyukat fokozza.Nások 
korlátozás nélkUl hágni hagyják,hogy a szaporulatban ezen 
a módon egész éven át ne mutatkozzék hiány. 
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V. A gyomnövén,yzet ' irtásáról  

Ebben a hónapban,amikor majd a Nap a Rák vendég-

szeretetét élvezi,s a Hold a hatodik napon a Bak jegyébe 

kerül,a görögök azt mondják,hogy a kigyomlált gaz nem fog 
többet gyökeret ereszteni.Továbbá,hogy ha ciprusfából két-

águ kapák készülnek,és azokat a bakkecske vérével kenik be, 

valamint ha a kemencében való hevités&ik után nem vízben, 

hanem ugyanabban a vérben hittik le őket,a volük kigyomlált 

gaz elpúsztul.
4 

 

VI. A tengeri csillagvirágból készitett borról  

A 
Ebben a hónapban tengeri csillagvirágból bort igy 

készitünk: A meleg nyári időszak elején a hégyvidéken vagy 

tengerparton szedett tengeri csillagvirágot árnyékos helyen 

száritjuk.Ebből egy libra mennyiségűt teszünk egy amfora 

borba,miután levágtuk és eltávolitottuk azonban előzőleg a 
felesleges leveleit,amelyek a szélső részét boritják.Néme-
lyek a külső levélzetét zsinorra fűzve ráaggatják,hogy bor-

ban áztassák,és hogy a seprejével való keveredés nélkül negy-
ven nap mulya ezt a belógatott fűzért kivegyék.Ez a borfaj-
ta a köhögést majd megsziinteti,a bélrendszert tisztitja,a 

sürii testnedvképződést oldja,a lépbántalmaknak használ,a 
látást javitja és az emésztést elősegiti. 2  . 

VII. A méhsörről  

A nyári hőség kezdetén egy nappal előbb tiszta vizet 
merítesz a forrásból.Majd három sextarius vizhez egy sexta-
rius fölözetlen mézet elegyitesz;és boros edényekbe töltve 

serdiilő gyerekekkel öt órán át állandóan az edények rázatá-
sával mozgásban tartatod.Azután negyven nap és éjjel szabad 
ég alatt hagyod. 

VIII. A tengeri csillagvirágból készitett ecetről 
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i I.utan a friss és fehér tengeri csillagvirág vala 
mennyi megkeményedett és kuilsején lévő részét eldobtad, .a 
puha középső részét egy libra és hat uncia mennyiségben vágd 
fel apró darabokra,ée tizenkét sextarius igen savanyu ecet-
be tedd.A lezárt edényt negyven napig hagyd a napon.Majd s 
tengeri csillagvirágot eltávolítva az ecetet Óvatosan szUrd 
le,és szurokkal jól kikent edényekbe öntsd át.A másik ecet 
az emésztés ki3nnyitésére Ec a kézérzet favitására valós Tégy 
nyolc dragma tengeri csillagvirdgot,hdrtninc sextarius ece-
tet egy edénybe, valamint egy uncia borsot ., egy csipetnyi  men-
tét fneg fahéjat,és idő multával Fogyaszd. 

IX. A mustárról  

Törj porrá austármagot másfél sextarius mennyiségben, 
auetiyhez at pondo mézet 4 eg.y libra bispaniei olajat ős egy 
sextarius csipős ecetet keversz,é3.miután ez egészet gondo-
san finomitottad,fogyaszd.4  

X. A na  ér ár61, 

A Julius és a Junius óráit időegységeiknek azonos  a-
ránya  egyenlően szabta Krieg. 

I. óra 22 láb 
Ii. a 12 « 

III.  It  8 t• 

IV. ft 5 " 
V.  n 3 a 

VI. " 2 " 
VII. a 3 " 

VIII. " 5 " 

IX. n 8 a 

X. TM 12 " 

Xl. " 22 " 
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KI LE BCEDIK KOKYV 

avagy az 

AUGUSZTUS HÓNAP 

A fejezetci:"nek: 

I. A terméketlen földek felszántásár©i,a ezűret elő-
készitéaéről, a hifvös vidéken lévő szőlőiker- 

tek egyengetéséről 

II. A terméketlen.. és elhanyagolt éllepotban lévő sző-
lőskert rendbehozataláról 

III. A szőlő kacsoláeár5l és érnyékolásáról valamint 
a sással és haraszttal benőtt helyek irtásá-
ról 

IV. A legelők felperzseléséről 
V. A kertekről: benne a répáról meg a karőrépárál, a 

retekről az  elméletévei egyiitt,a paszternák-
ről 

VI. A gyUm lcsfékról . 

VII. A méhekről 
VIII. A vizkeresésről 
IX. A kutakról 

. Az ivóviz ellenőrzéséről 
XI. A vizvezetékekről 
XII. A vizvezetékcsávek mértékéről és sulyárál 
XIII. Az éretlen szőlőből kéezitett szörpről 
XIV. A napéráról 	 . 
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I. A terméketlen  földek felszántásáról a pzlret el5káez%-  

tésQrói  a havds vidéken lévő szrlősakertek egyengetés3ér61 .  

i: 

 

hónap végén, szeptezaber elseje tá j án kezdődjék meg  
a $ik,necivesa 4s terméketlen földter€ilet fglsaz=rntá ea. A. ten-

gerparti vidéken ilyenkor a szareti előkószii3,etet aiettetik.  
Igen hüvös vidéken a ezőlúSkert egyQngB ►tésót ebben a hónap-  
ban is végzik.  

II. A terméketlen_ és elhanyagolt áilapo tban lévő saz535sakert  

rendbehozataláról  

Lbben az 3d6szakbsan,ha a szőlőskertben a talaj ter-  
mékesztlon, ée a szőlő még elhanyagoltabb fiilspotber van,hol-  
da ként h~rom-négy modiva cz3illagfiirtdt vess el, lós3 igy egyen-  
gesad.Azint kíha jt,megforgat juk, óa a legkiválőbb tápazer 7.i1  

szolga a 3Zőlcisls;ertekben,mert trégyrít a bor mogrom3iaa mi-  

att nem szokása ráhordani a ez61c3re.'l  

III, A szála kacsolásáról  cis Arnyékol4e4ról valamint  a  saás-  
s€ l és haraszttal benőtt .  helyek  irtásáról  

I ivas vidéken ilyenkor végzik a kacsoláat,de a for-

ró 43 azártcz tLíjekon inkább árnyékolják4a szőlát,nehogy a  
nap heve elf onnyessaza, amennyiben a szőlőskertek alacsony  
volta,illetve a napi munka kdz'iilr4nyei lehetővé teaszik. A  
sással és haraszttal benőtt helyeket ebben a hónapban is  
irthtt juk .  

IV. A legelők  fele ►r setés éről  

A  
Ilyenkor a legelőket fel kell perzselnünk egyrészt,  

hogy a nagy bokrok burjánzását tavig kiirtsuk,m ~.Bar6azt,bagy 
 

az elevradt gyom leégése után az uj fu dusabban sarjadjon.  
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V. A kertekről  

Száraz vidéken ennek  a  hónapnak a végén is vetnünk  

kell kerti répát meg karórépát azon a módon,íghogy elmond-

tuk)Ennek a hónapnak a végén szárazabb talajon .retket vet-
nek,hogy télen fogyasztps céljára szolgáljon.Szcreti az o-

lyan kövér,laza és sokáig növelés alatt álló talaj t,mint e-

milyent a kerti ripa.A tufától meg  a  kavicsostól idegenke-
dik.Kedveli a párás éghajlatot.Mélyen . felásott talajon és  
nagy térközökre kell elvetnink.A homokon jobban fejlődik.  
Hogyha nem öntözhető,friss eső után kell elvetni.bmInt el-
vetettuk,könnyI kerti kapával mindjárt be kell takarnunk.  
Amikor vetik,holdenként két,ilietve némelyek négy ee-tariust  
is megtöltenek.Trágyát nem kell ráhordanunk,inkább szalmát,  
mert attól pudvás lesz. inomabb ieUvé válik,hogyha sós lé-
vel többször megloesolod.NőnemUnek tartják az olyan retket,  

amelyik kevésbé osipőe,a levelei simák,negyobbak és finom  
ize révén virulóbbak.Ebból válasszunk hát votőmagot.yan o-  
lyan vélemény is,hogy nagyobbra  no`,hs valamennyi levele el-
távolitáee után porhanyós talajon a szára meghagyásával  
többszár földdel takarják be.Ha az igen csipás izét fino-
mabbá kivánod tenni,a magjait éjjel-nappal mézben vagy e-
ezuborban áztasd.K ztudomásu viszont,hogy a retek a káposz-
tához hasonlóan ellensége a szőlőnek. Ugyanis, ha egymás mel-
lé ültetik őket,a természetlik ellentétes volta miatt mesz-
ezire nőnek egymástól.Ebben a hónapban is UltessUnk psa zter-
nékot.  

9I.11 ~r~fákról  

Ilyenkor is szemzik a fáskerteket.Többen ilyenkor 
 

oltják a körtét és öntözött talajon a citromfát.  

VII. A méhekről  

Ebben a hónapban lódarazsak támadják meg a méhkaeo-
kat,amelyeket fal kell kutatnunk,ée el kell pusztitanunk. 
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Ilyenkor végezztik el azt is,amit juliusban elmulasztottunk. 

VIII. A vizkeresésről 

Amennyiben vizWAny jelentkezik ilyenkor,járnod és 
4 

kutatnod kell utánt,,,melyet eképpen találhatsz neg: Napkel- 

te előtt azon a tájon,ahol viz után kell járnod,vizszinte-
sen a földre fekve,Alladat a talajfelszinhez szoritvp. nézz 
kelet feló,és ahol látod,hogy a halvány pirától rezgő lég-
réteg felfelé Aramlik,és mint a harmat szétszóródik,egykö-
zeli cserje vagy fa ágával a helyét 3el1d ki.Ugyanis nyil-
vánvaló,hogy azon a száraz tájon,ahol ez a jelenség észlel-
hető,viz huzédik meg.A talajminőséget azonban vizsgáld meg, 
hogy a sovgnysága,illetve a tdpbősége alapján következteté-
seket vonhass le.A fehéragyag gyér,nem a legjobb minőségii 
vizerekkel szolgál majd,a laza durvahomok sovány,kellemet-
len izU posványosokkal és olyanokkal,amelyek mélyebben hu-
zeidnek meg.A fekete föld a téli esőkből és telajnedvekból 
gyUjti össze vizeit és kicsiny  szivárgó  ereit,de kiváló mi-
nőségUeket; a  kavicsos  talaj közepes minőségii és bizonyta-
lan hollétU vizereket ad,viszont igen jó iztleket; a "férfi-
as" durvahomok,a föveny zeg a szenes talaj a biztosan fel-
lelhető bővizileket.A vörös-sziklás talajon jó minőségilek és 
bővizilek fordulnak elő.ilayelnanh kell azonban arra,hogy a 
megtalált vizerek a repedéseken keresztill el ne szivárog-
janak,és hogy a közvetitő  csatornákon  el no folyjanak.A he-
gyek lábánál és a köves talajon bővizilek,hilsek és egészsé-
gesek vannak,a  lapályos  helyeken sóe izilek,egészségtelenek, 
melegek és kellemetlenek.Hogyha ezeknek az izlk  kifogásta-
lan  lenne,tudned keli,hogy a föld alól egy hegyből erednek. 
Sik vidék k3zepén azonban a hegyi  források  Udesógével veszik 
fel a versenyt,ha ligetfák érnyéka boritja őket.A viz hol-
létének a következő mutatói is előfordulnak,amelyeknek ak-
kor tulajdonitunk jelentőséget,ha nincs azon a helyen tó, 
tie a szokdsos módon semmiféle viz sem gyUl össze,illetve 

nem folyik arra el: egy kevés káka,vadftizoigerfa,barAtcserg-. 
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je,nád,repkény meg a többi,melyet nedvesség növeszt.Azon 

a helyen3tehát,ahol az imént eralitett vizlelő jelekre ta-

1H1sz,ásod ki  a földet tárom láb szélesen és öt l .b mélyen, 
vala::int napnyugta előtt ebbe a kiásott földbe helyezz el 
rne ;forditva egy tiszte, beliilről szurokkal kent réz- vagy' 
ölomedényt.Azutfn as egész gödröt az ágfa peremén elhelye-
zett vesszős lombfonadék meg a ráhányt földréteg takarja 
be.ienap a gödör kibontásakor,he as edényen belül pa`rakép 
ződés vagy vizoseppek találhatók,a viz ottléte felől ne le-

gyen kétséged.Továbbá,ha egy megaaáritott,de ki nem égetett 
agyagedényt ugyanazon a módon elhelyezünk, ás hasonlóképpen 
lefedUnk,akkor másnép ;ha van ott a helyszínen v#zé. az e-
dény a  magába szivott nedvesség miatt szét fog mállani. 
Ugyanosak vizbáeég jelenlétét bizonyitja majd az is,ha a 
vizszintesen elhelyezett és letakart gyepjueazál annyi ned- 
veess*get sziv magába,hogy másnap kigyöngyöződik rajta.`IoM . 

vábbá,az olajjal töltött és meggyujtott méesest,ha hasonló-
képp lefödve ott elhelyezzük,ée másnap ugy találunk rá,hogy 
tápláló olajának még kioltva is bővében van,akkar azon a  
helyen viz lesz.Továbbá,ha azon a helyen tüzet gyujtasz,éa 
Q felhevitett föld párás fUstgomelyt bocaájt ki magából, 
viz jelenlétére következtess.Uogyha mindezeket igy talál-
tad,e jelenségek tapasztalatai révén meggyőződve áss kutat, 
ás a forrás eredetét keresd,vagy ha  azokból  több  van,egy 
helyre vezeed.Legínkább mégis a hegyek tővében,az északi 
oldalukon kell kutatnunk forrásviz után,mert ezeken a he-
lyeken bőven fordulnak eló,és jobb minőségben szöknek fel. 

IX.  A kutakról  

A  
A kutak ásásánál azonban gondolnak kell az ásást 

végsők veszályeztetettségére,aert a talaj gyakran ként,alu.- 
ment  aeg bitument 1ecsájt ki magából,melyeknek gázai össze-
keveredve pusztitó kigőzölgést lraeztanak, tis a légzőrendszer 
azonnali megtámadásával halált okozaak,hacsak a gyors mene-
külésben az ember nem keres a nenedéket.Ezért,mielótt leeresz-
kednének a mély,"be,egy égő mécsest t'gy ezekre a helyekre. 
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Fia az nem alszik el,veszélytől ne tarts; de he elalszik, 
akkor őrizkedni kell attól a helytől, amelyet a gyilkos ki-
gőzölgésgbetöltőtt.Ha ivóviz más helyen sem ta,lálhetó,ás-
sunk kutgádrt3ket jobbról meg balról egészen a viz szintjé-
ig,5s azokból készítsünk a csatornanyiláshoz hasonl©,oldal-
ről megnyitott jóra tokst,hogy a mérges géz erra elhuz5djók. 
Ennek diegtárténte után kezdődjék el a kutfal beépitése.A 
kutat azonban minden irányban nyolc láb átmérőjii ezéless4g-
ben kell kiúsnunk,hogy ez oldalfala két lobnyira kör:zibur-
koija; ezt az oldalfalst időnként ferudekkel tümőritsük,és 
darzskőből vagy kovából5készü.ljön.?ogyha e vize iszapos 
lenne, só hozzáadásával tisztitsuk.De am i.g a kutat ássák, 
e ha a talaj a laze szerkezete  miatt  nem áll aeg,vagy ned-
vesség nállasztja,baritsd be mindenünnen tiiggőleges deszk^k-
kal,és vizazintes irányban keresztrudakkai ducold ki,nehogy 
a munkásokat a földomlás betehesse. 

X . Az i;róviz ellenőrzéséről 

Az ujonnan nyert ivóvizet igy ellenőrizd: Egy tisz-
te rézedénybe hinted,és ha szennyfoltot nem hagy,elfogadha-
tónak vedd.Ugyancsak ha egy r6,zedónyben felforralva homokot 
vagy iszapot nem hagy az alján,akkor megfelelő lesz.Továb-
bá,ha a hí velyes votemény gyorsan reg tud főni benne,illet-
ve ha, áttetsző színe a homoktól és minden szennyeződéstál 
mentes.Azok a kutak azonban , amelyek magas fekvésűek; miután 
a legalsó részüknél a talajt átfurtuk, a lejjebb eső vidékre 
forrás módjára csörgedezhetnek,ha az alattuk lévő völgy fok-
vőse ezt lehetővé teszi. 

X1. A vízvezetékekről 

4 
leikor pedig vizvezetésre kerül sor, akkor falazás-

sal készitett cuatorrnaln,ólomcsÖveken vagy falefoiyókon,i1 
letve cserépcsővezetéken vezetik.Hogyha csatornán vezetik, 
szilárdan kell laegépiteni a vezetékét,nehogy a viz a repe- 
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déeek között els ;iv4roghas®on.Lnnek nagyságát a vf.zaeny-  
nyiaéh .Y:iértékéhQz kell szabni.Lia nik vidéken halad át,  

nia.aden századik, illetve hatvanadik 14b között  a vizveze-  
ték fokozatosan másfél lábnyira lejtsen,hopy ön.orejébt3l  
folyhe,sson.Ho ;Ltha valamilyen hegy esne az zzt jába,ekkor az  

oldala felúl, kerilv' irz.nybn vezee€riik a vi :et  s  vage forrása . 

üregekkel hozzuk egy s:,.ixatbe,hogy azokon keresztp'1 a veze-  
tók tovább f.'olytatód jék.iia pedig egy völgy kerülne az ut--  
jába, támpilléreke  t vagy  boltiveket emel j;ink eg;;3zen a viz  
tovAbbterjeciégi van.al°$3.g ?vagy nlomcsövekbe zártan hagyjuk  
lefolyni, és e, nyilt val.gyb51 felemelkedni.Amikor azonban  
csexépcsiiveken vezotik taili egészségesebb és el6zyyösebb,  
két ujjnyi vastagságura ős az  egyik végükön szeikro kászql--  
jonek,hogy az egyik a m5sikba egy tenyérnyire bele3lleoz-  
kQClhessen; ezeket a csőkötéseket oltatlan mésazel,ol.j hoz-
záadásával kell bevakolnunk..dielőtt azonban a  vizet ezek-
be bevezetjük,egy kis vizzel talegyitett parázs járja át  
btkot,faogy jól öaszeztirádjanak,ha a csövek közt hézagok  
vannak.V'égü1 szokás álomcsöveken is vezetni,melyek egész-
ségtelen ivóvizet adnak.Ugyan.is az ólom levaásával áZow .-  
Y~~iarokarbonát icerunsaí keletkezik, a :,ely az emberi szerve-
zetre á.rtalmas ..A szorgalmas v;s.zdának kötelessége lesz viz-  

tartályokat készitenie,hQgy a vi.tibőséget még a gyérülő viz-
folyás is bYztQs:3.ttia.  

XII. A vizvezetékcsövek  mértékéről és 	áról  

A csövek aéretőhez az ólmot pedig eképpen adagol-
juks A száztiz láb hoeszuságu ezerkétszáz libra legyen; a  
nyolcvanas nyolcszáznegyven; az ötven ;lege tiz láb hosszu-
ságu hatszáznyolcvan pondo; a negyvenes hatszáznyolcvan pon-
do; a harmincas négyszázötven pondo; a huszas kótszáznegy-
von pondo; a nyolcas száz pondo.4  
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XIII. Az  éretlen ez515bő1 kóazitett ször ről 

4 
Uat nextarius f6lig drett szőlő levébe kót sexta-

riuo jól elkészitett mizet kell Untened,ős neEyven capip a 
ttiző napon ezikkasztanod. 

A nap Virden az augueztuat a m!ljuseal egyenlő racir-
t5kilv6 totte. 

I.  óra 23 ldb 
II.  o 13 o 

III.  o 9 a 

iv, a 6 o 

V. 4 " 
VI. 

VII. tl 

3 
4 

tO 

tt 

VIII. o 6 T1 

Ix. o 9 it 

X.  13 o 

XI.  23 
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TI 2 ZD I B !C O ZYY  

avagy a  

SZEPTEMBER  iiÓN  AP  

A fe jezetci.-nek:  

1. A termákeny földek harmadszori fElszá.?r;tásárcil, ái-  

latve a terméketlenek ter:2 =~v4 tétel6r®17 a trá-  

gyázásról  
II. A buza meg a törköly vetéséra hiivös és t rny€kas ta-

lajon  
III. A s.ós talejviz javitásáról,a vet6nagme:lnyisc:g mór-  

tékértS1 és a vetésre vonatkozó különféle jQvi-  

tási módokról  
IV. A hatsoros árpa vetdsáról  
V. A ceillagfUrt vetésárál  
VI. A borsó vetéséről  
VII. A szezám vetéséről és a  földeknek  a lucernához való  

felszántásáról  
VIII. A bükköny és a görögszén,a meg a vegyes abrak veté-  

sérál  
IX. A csillagfürt vetéséról,amelyet megnövesztve beezán-  

tena.k,  hogy a sovány talajt termékennyé tegye  
~~. Az uj rétek kial,akitásár©3,illetve a régiek megmii.-  

velésérói  
XI. A szüret elvégzéeéról  
XII. .A  bugás köles meg a köles levúgáaáról és a fogyasz-

tásra szánt paszuly ültetéséről valamint a me-  
dérfogás elókéez€ileteirlil  
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XIII. A kertekről: benne a aókról,a k%posztáról,a ka-  

kukk#aről., a szurokgdrv"1, a kapriról az elm.éie-  

tiikkel egyUtt; továbbá a kerti zsázsáról,e; ka-
porról,a rstekről,a paszte.rndkról,a turbolyá-  
rál,a ®alátárfl,a cákl6rtíl,a korianderről,a  

rdpáról ős a karórépáról  
XIV. A gyíi::nnlosfóicrói: benne a vadnaspolyáról  

iV. A teraszok Lurkolatairöl ős a tégláról  
XVI. Az eperléről  
XVII. A  szőlő tarol4eár6l  
XVIII. Bgy szillőfajtáról,emelynek termése a nedvességtől  

megrohad  
XIX. A nap6rdrcíl  

I. A terméken földek harmadszori fels$6ntásáról illetve a  
terméketlenek tertnővó tóteléről; a tr~-~igyózásr6l  

Dbben a hónapban a termékeny földet ős az olyant,  

a elyik sokiig meg szokta tartani a nedvesskot t hermadszor  
is felszínt ják, oha csapadékos óvszekben előbb is  kerülhet  
harmadszántáera.Ilyenkor a nyirkos,egyenletes 6s terméket-
len földet, melynek szántásáról au zoztus elején szóltunk,  

vajra felszY ntják ős bevetik.A sovány domboldalakat ilyenkor ,  
mindjárt a napéjegyenlősóg ideje tájón kell első ízben fel-
szántani ős bevetni.A szántóföldeket ilyenkor kell rnegtrá-
g..yázni, de a domboldalon e'drUbbre, a sík mezőn ritkábbra te-  
ritik szót a trágyát, amikor fogyóban van  a  hold; ez a káral-
nány ha figyelembe vesszük - a gyomnövényzet elszaporodó-  
sornak gajd hat á rt szab.Columella azt 6llitja'hogy egy holdra  
huszonnégy kocsi trágya elegend6,sik talajon pedig tizen-
nyolo.De csak annyi trágyarakást kell szétszúrni, ennyit  

azon a napon be tudnak szántani,nehogy a trágya kiszikkad-
va 

 

 hasznavehetetlenné v&1 j ék. A trág 4t ugyanis a tbl b.6rne- 
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lyik időszakában is kihordják.De ha  a maga idejében kihorda-

ni valamilyen oknál fogva nem lehetett, ekkor mielőtt vetnél,  

a szántóföldeken a porhanyositott trágyát ugy szárd szét,mint  

a magot,vagy kézzel kecsketrágyát hányj bele,é® kapákkal a  

földet egyengesd.Nen tesz jót,ha egyszerre nagyon megtrágyáz  

zuk,inkább több alkalommal és mértékletesen.A nedves talaj  
több trágyát,a aztraz viszont kevesebbet igényel.Ha pedig a  
trágya nines bóvében,trágyázáe helyett kiválóan beválik az,  
hogy ha a durvahomokra krétaföldet,azaz feh€ragyagot szórsz,  
a krétaföldre ás a nagyon kötött talajra meg durvahomokot.  
Ez a vetéseknek is használ, éi gyanyörö szőlőskerteket teremt. 

  A szőlőben ugyanis a trágya a bor izét meg szokta rontani .  

II. ~a mee, ~töakc3l.~ v~tésárvl  hiivös is 	talajon  

Ebben e hónapban a nyirkos vagy terméketlen,illetve  
a hiivös vagy árnyékos helyeken a napéjegyenlőség ideje táján  

elvetik a busát meg a tönkölyt; amig az idő járás derUlt,hogy  
a gabonagyökerek a tél beállta előtt megerősödjenek.  

III. A  sás tala j viz avatásáról a vetőina erm isé mértéké-
ről és a vetőmre vonatkozó különféle lavitáei módokról  

A föld szokott olyan sós talajvizet árasztani,amely  
a vetéseket puaztitja..Ahol ez fennáll;oda galembtrágyá.t vagy  
cipruslevelet kell szárrni,é® ugy beszántani,hogy azok össze-
keverecljenek.Mégis minden talajjavitási módszernél megfele- 
lőbb lesz az,ha az ártalmas nedveződést vizbarázda vezeti le.  

A középes minőságii tajon egy holdra öt modius busát és u-
gyanannyi tönkölyt vessUnk.Négyet csak a kövér talaj kapjon.  
Ra  azt  a vékát; ga 	 eszel ybői ma j d el fogják ve tni, agy hi énabőr- 
rel kibéleled,ée abban a vetnivalót egy ideig benne hagyod,  
azt mondják,h©gy a vetés szépen fejlődik..vel n'hány föld-
ben 616 féreg a gyökerek elrágásával főleg a g3abonát.pusz-
titja,ennek  megelőzősére ugyancsak jól bevá]ik,ha annak a  
fűnek a nedve,amelyet varjuhájnak /sedum/ hivnak,vizzel ke- 
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verve egy éjjel áztatja azokat a magokat,amelyek majd vetés-

re kerillnek; illetve ha a balzsamuborka levét kisajtolva és 
a gyökerét deszezuzva vízben feloldjuk,és hm ebben a lében 
a vetnivaló magokat áztatjuk.igyesek,anint meggyőződtek ar-

rbi,hogy a  vetéseik ezt elbirják,a bajok kezdetekor friss 
olajhabot vagy az emlitett levet öntik a barázdákra meg a 

szántásra. 

IV. A hatsoros  dret.meAttima  

Ilyenkor vetik sovány talajon a hatsoros árpát
4
hol-

danként öt modiueezal.E fajta esetében aztán hagyd pihenni 

a  földet,kivéve ha éppen trágyát száraz rá. 

V. A. csillagfürt vetőséről  

Ilyenkor,illetve egy kicsit korábban vetik a csil- 
lagfUrtöt bármilyen földön vagy durva talajon,arelynek az 
előnyére fog szolgálni,ha akkor vetik el,még mielőtt a hi-
deg beállna.A posványos talajon nem nő meg; a ,fehéragyagtól 
idegenkedik,a szegényes és vörösagyagos földet kedveli.Tiz 
modiusazal egy holdra elég. 

Vb. A borsó vetéséről 

Ennek a hónapnak a véne felé majd  borsót vetünk 
könnyű s laza talajon,meleg helyen; kedveli az esős éghaj-
latot.Egy holdra három-négy inodiusezal elvetni elég lesz. • 

VII.  A szezám vetéséről és a földeknek a lucernéhoz való  
felszgntáaáról.  

Ilyenkor vetik  majd a  szezámcet laza talajon vagy 
termékeny homokon,illetve feltöltött földön.Egy holdra négy 
vagy hat seatariusszal elvetni megfelelő lesz.E hónap végén 
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először azokat a földeket szántsuk fel,amelyekbe majd lu-
cerna kerül. 

,VIII. A bakköny és a gör3gszéna mQg a vegyes  abrak  vetéséről 

Ilyenkor van a b;ikkönynek meg a görögszénának első 
vetési ideje,amikor takarm(,ny céljából vetik el.A bükköny-
ből hét modiusszal és a görögszénából ugyanannyi vetőmag 
egy holdra elég lesz.A vegyes abrakot4  is a hatsoros árpával 
az övenként me i veit,trágyázott talajon vetik.holdanként 
tis modiust vet€ink el a napéjegyenlőség ideje táján,hogy még 
a tél beállta előtt megerósödjék.ia gyakrabban szeretnél raj-
ta legeltetni,a legeltetésre egészen május haváig meg fog 
felelni.ia pedig vetőmagot /kivánsz/ nyerni rúla,akkor már-
cius elsejéig és azután a jószágot ne engedd rá. 

IX. A csillagfart vetéséről 	• 

Ebben a hénapben,hogy a sovány földeket termékennyé 
te yék,tizenharmadika táján csillagfiirtöt vetnek,és amint 
megnőtt ekével kiforditják,hogy elvágva elrohadjon. 

X. Az u.í rétek kialakit{eéról,illetve a régiek megmlvelés6- 
ről 

Ilyenkor /kell/ az  uj réteket kialakitanunk,ha a tot-
ezésdnkre ezolg `lna.Hogyha a választás lehetősége fennáll, 
egy termékeny,neüves,sik és kissé lejtős helyet vagy egy eh-
hez hasonló völcyet jelöljünk ki,ahol a csapadék nem kény- 
telem mindjárt lefolyni, ée posványosodnia sem kell Bokáig. 
Lehet ugyan laza és sovány talajon is rétet kialakitani, 
hogyha iintözzUk.Ezért ebben az időszakban meg kell tíezti-
tanunk a helyet,és minden akadálytól vagy nagyra n1tt,ezivó ■ 
pyoanövényzettől meg bokortól szabaddá tennünk.Azután,aaikor 
állandó m•velés alá ker'.ilt,és a sok sz(ntástól fellazult,a 
kődarabok eltzvolitáea és valamennyi rög ezétzuzása után 
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telő hold idején fries trágyával trágyázzuk meg.A marhajá-

rástól érintetlenül a legnagyobb elővigyázattal óvjuk,kü-

lönösen amikor nedves,nehogy a puha talajon a benyomódott 

lábnyomok a földet egyenetlenné tegyék.Ha pedig a régi ró-

teket moha lepi el,ki kell irtanunk,és a talaj legerebnyé-

zésb után fűmagot kell elvetnünk,valamint hamut gyakrabban 

ráhordanunk,ami a moha pusztulását elősegiti.Ha a talaj a 

redvességtől,gondozatlanságtól,kiöregedettségtől terméket-

lenné vált,szántsuk felés ujálag ismét egyengessük.Ugya-
nis általában a terméketlen réteket tanácsos felszántanunk. 

Az uj réten répát vethetünk,melynek szedése végeztével a 
több& dolgainkat végezzük el,melyekről szóltunk.A bükkönyt 

az©nbana fiamagokkal vegyesen csak ezek után vessük e1.De 

öntöznünk nem kell majd addig,amig a talaj keménnyé nem vá-
iik.nehogv az €íthat6 nedvesség  a  kevésbé erős felületét 
tönkretegye. 

XI. A szüret elvégzéséről 

Ebben a hónapban a szüretet a meleg és a tenger-
parti vidéken el kell vég ;znünk,a hiivösön előkészitenünk. 
A hordók4 kátrányozásának az a módja,hogy egy kétszáz con-
gius ürtartaimu hordót tizenkét libra kátránnyal kell ki-

kenni,és aztán a kisebb méret aránya szerint csökkentsd e 
mennyiséget.A szőlő érettségéről pedig ezen a módon győző- 
dünk meg:  Ha  egy szőlőfürt kisajtolásakor a magjai - melyek 
a szervekben vannak elrejtve - sötétbarnák,és néhány majd-

nem feketeszinü,akkor e változást a természetes érettsé-
giek okozza.A szorgosabb gazdák egy libra finom viaszt ke-

vernek husz libra kátrányhozami az illatának és az izé-

nek is használ,és a lassan szétkent kátrány a hidegtől sem 

repedezik meg.A kátrány izét azonban meg kell vizsgálni, 
mert keserű eze a bort gyakran megrontja. 
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XII. A bugás ráles  nag a köles levá,gáeáról és a Po~yaez- 
t(Iera szánt paszuly iiltetéeéről valamint a madárfogás e16-  
kóezületeiről  

Ilyenkor némelyvidéken majd a bugás kölest meg a kö-
lest vágják le.Ebben az időszakban a fogyasztásra szánt pa-
szulyt UltessUk el.Llost késziteűk elő a villásrudakat a ba-
golyfogáshoz és a madarászat többi kellékeit,bogy október  

elseje táján igénybe vegyiik.  

XIII. A kertekről.  

Ilyenkor vetik el a mákot a száraz és meleg vidéken;  
a többi veteménnyel együtt is vethető.Azt mondják,hogy job-

ban fejlődik ott,shol vesszőket meg  ágakat égetnek el.ab-  
ben az időszakban majd eredményesebben veted a káposztát,  

hogy a palántáit november elején átUltesd.1zekből télire  
veteménytavaszra káposztahajtás fejiődhet.Ebben a hónap-
ban azokat a kertterületeket,eielyekbe a tavasz folyamán  
magot kívánsz vetni,három láb mélyen kell majd megforgat-
nod,és ezekre fogyó hold idején trágyát hordanod.] hónap  
végén vetjük el majd a  kakukkfüvet,de palántáról jobban  
megnő,bár magról is ozaporithatá.Szereti a napsUtötte,so-
vány,tengerparti talajt.Ilyenkor a napéje#yenfőség ideje  
táján vese szurokfüvet; trágyázni és öntözni kell addig,a- 
mig megerŐsödik.Kedveli a kietlen sziklás vidéket.Ugyanezek-
ben a napokban vetik a kapricserjét.Széltóben kuszik,a ned-
ve a talajnak árt.Nehogy terjengősen nájön,ugy kell elvet-
nünk,hogyárkolás vagy  agyagból  vert válaszfal fogja körül  
száraz és sov(ny talajon.A gyomnövényeknek lisztönös ellen-
eége,nyáron virágzik.d Piaetyuk letUnte után a kapri elezá-
rad.Ennek a hónapnak a végén jókor vetik a nigellamagot.Eb-
ben a hónapban a mérsékelt égha j latu,:neleg vidéken veselik  
el a kerti zsázsát meg a kaprot; a száraz talajon a retket  
és október elseje tájón a paszternákot meg a turbolyát és 
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a aalátáto o6klát ueg a koriandert valamint első napjai-

ban a rdprit zaeg a karór6pát. 

_T 	iölcsV król 

(Jzeptember hónapban,okt6ber elseje kőrUil vagy feb-
ruárban szeporitjuk alajd hajtáoáról vagy :ar'gj6r3l a vadnas-
polyit,eaelyet zsenge koriban köraltekr.ntően kell  gondoz-
nunk.i hajtását gyökőrrel együtt szedjek ki.Kenjilk be marha-
tráaval és s6rral. A kövér és megmunkált talajon dugv:nyoz-
zuk,Lniutsn kagylót ós tengeri moszatot tettUnk alája; a na-
gyobb része föld alá kerül jön.N6melyek a gyömölos4ből nyom-
ban kiszedett 6a a napon száritott három magját ősozel,kö-
vór ós csaknem megrostált földbe egylitt el°Ultetik,melyekrbl_ 
azt mondják,hogyy egyetlen facsemetévé fejlódnek.nzt alend6 
öntözéssel ós ásással kell gondoznunk,hogy a talaj könnyed 
merlunkaása révén a zsengeségének erőt juttaseon.,gy óv 
mulya vagy vate+3ivel kósőbb aztán éttelepitjük azt a cseme-
tót,amelyik Tagról nőtt; ezen a mádon zamatosabb gyümölcsöt 
is terem.Január hónap végén vagy feüru:rban a vadnaspolya 
ága a birsalmába oltva meglepő módon kihajt.Oltják ugyanis 
valamennyi alrnafajtábor,e körtóbe,a szilvába ős a galagonyá-
ba több Sikerrel haeitékoltással,mint a  héj  aló. 'elül egy 
kosarat vagy egy oserópedónyt erűaítenek ráí, az oltógallya-
kat eFószen a hegylikig trágyás s televénnyel boritva.A vad-
naspolyának jót tesz mindaz,ami - dint emlitettem - az alma-
fának is javat szoigálja.A vadnaspolya ugy lesz tartős,ha 
kölesbe vagy szurokkal kent,zLtrt korsókba teszik el. 

isV. A teraszok burkolatairól és a tégláról 

I"eben a hónapban is készitsünk a teraszokon bur-
kolatokat 6s téglát azon a módon,ahogy május havában megir-
tam 
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XVI. Az eperlévői  

Az eper levét egy kicsit melegitsd fel.Azután két 
rész eperléhez egy rész mézet keverj hozzá,és legyen gondod 
arra,hogy a keveréket a méz sUrüs déséig főzd ki. 

XVII. A szőlő tárolásáról álról 

Azt a ezőlót,amelyet eltenni kivánunk,szedjük le 
aértetlenül,ne a savanyuságtól megkeményedett,sem a tul érett-
ségtől szétmálló állapotban,henem olyant,amelyben a szem az 
áttetsző napvilágnál fényen, és a puha finomsága révén a ta- 
pintáara . érzéketlen.Ha vannak romlottak vagy hibásak közöt-
tUk,azokat vágjuk le.Ne hagyjuk meg az olyanokat,amelyekbe 
a lekitzdhetetlen savanyuságuk a nyári meleg gyengéd érlelé-
se ellenére is behuzódott.Azutén a levágott fürtök szárát 
forró szurokkal kell bekenni,és igy egy száraz,hüvös és sö-
tét helyen ahová napfény nem hatolhat - felfüggeszteni. 

XVIII. Egy  ez618faltáról,amelynek a termés, a nedvességtől  
megrohad 

Azt a azólőt,amelynek a termése a  nedvességtől 
megrohad,harminc nappal a szüretet megelőzően  az oldalai 
felől  kell kacsolnunk,ée csak azt a  levélhomlokzatát kell 
megkimélnünk,acnely a tetején lévén a tUző nappal szemben 
felUlről védelmet nyujt. 

XIX. A napóráról 

A szeptember és az április napjai óráik hasonló-
sága alapján egyezőek. 
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I.  óra 24  láb 
II.  It  14  " 

III.  " lo " 
IV.  " 7 " 

V.  rr 5 er 

VI.  " 4 n 

VII • it 5 n 
VIII.  " 7 " 

IX.  n 10 " 

X.  " 14 ,,  
XI.  " 24 
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TIZENEGYEDIK KOT3YV 

avagy  az 

OKTÓBER HÓNAP 

A fejezetcimek: 

I. A tönköly meg a buza,a hatsoros árpa ás a cicorlen-a 
cse,a csillagfürt,a bors€,a szezám meg a paszuly 
vetőséről 

TT. a lenMag vvU I LVl 
III. A szőlő terza kenységének megfigyeióséről,emelyre az 

Ultetésekor ügyeljünk 
IV. A  szőlő  ültetéséről,illetve szaporitásárói,felujitá--

sáról,metszéséről és a fáskertekről 
V. A fiatal szőlő nyitásáról 
VI. Az ilyenkor szaporitásra kerülő szőlő előnyéről 
VII. A fák,illetve a szőlő oltásáról 
VIII. Az olajfakertek létesitéséről és megmüveléséről,a 

trágyázásukról meg a védelmikről; illetve az o-
lajbogyó tartóvitásáról meg az árkok és patakok 
tisztitásáról 

IX. Védekezési mód,ha a  szőlő  sok esőt kapott 
X. Az éretlen olajbogyóból ős babérből kőszUlt olajról 
XI. A kertekről: benne a cikáriárói,az srticsókáról,a 

mustárról,a mályváról az elméletükkel egyUtt; 
továbbá a kaporról,a vöráshagymáról,a mentáról, 
a paszternákról, a kakukkfairól, a szurokfürő , a 
kaprioeerjéről,a oékláről,a repcsénretekről,a 
póréhagyma átültetéséről meg a bazsalikomról 

XII. A gytYmiilcsfákról: benne a pálmáről,a pisztácfáról,a 
cseresznyéről ée  a  többi fárál,anelyeknek az el- 
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mélete a saját hónapjaikban van nyilván tartva;  

továbbá a gyümölcs eltevéséről  

:III. A méhekről  

XIV. Amit a görögök meg mások a bor finomitásáról és a  

kezelésérői mondtak  

XV. A rózsa nélkül kószitett rózsabor  

XVI. A gyimölosborról  

XVII. A borból és mézből készült méhsörről  

~rVIII. Amustpárlatról,a főtt édes borról,s szőlőizről  

XIX. Az aszuborról  

XX. A birsalmaizről  

XXI. A mustos erjeoztőpogácsa tórolásáról  

;II. A mlzsolárhl  

XXIII.  A napóráről  

I. A  tönköly  meg a buza,a hatsoros  árpa éíá a cicorlencse,a  

csilla fairt a borsó a szezám me: .  a •aezul vetéséről  

Ebben az időszakban majd a tönkölyt meg a buzát  

vetjük el.'ovember elseje előtti tizedik naptől egészen de-
cember tizenharmadika előtti hatodik napig'szokásos mérsékelt  

éghejlatu tájakon a vetése.Ilyenkor is  kihordják és szétte-

rítik a trqyát.E hónapban is vesecink olyan árpát,amelyet  

tilóárpának" /cantherinum/ neveznek.A sovány és száraz,illet-
ve az eléggé kövér talajon vetik.Bzen honositják meg; a má-
sik /árpának/ meg nincs,ami jobban árthatna,mint ez,amely  
egyéb magot elbirni nem képes.Közepes minőeégi3 talajon nem  

szabad elvetni.Ilyenkor is vetünk majd eicorlencsét,csillag-
fiirtöt,borsót meg ezezámot,ahogy elmondtam; a szezámot meg  

a paszulyt október tizenötödikéig,viezont kövér talajon vagy  
tartósan uegmüvelt földön.Egy holdra négy modiuet töltsünk  

meg.  
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II. A lenmag vetéséről  

4  
Ebben a hónapban majd lenmagot vetünk,ha kedvünk  

van hozzá,mert a rossz tulajdonsága miatt nem fontos elvet- 
mink; a talaj termőképességét ugyanis kimeriti.De ha óhajtod, .. 

akkor igen kövér és kissé nedves talajon egy holdra nyolc mo-
diusszal vessék el.Némelyek sovány talajon sürün vetik; ugy  

gondozzák, hogy finom minőségis len teremjen.  

III=  A szőlő termékenysé~ének me~fi~yeléséről . amel~cre az ül-  

tetésekor iig/eliisnk .  

Ilyenkor időszerű a szőlő szuretelése,melynek idé-
nyében.a tőkék 'termőképességét kell megfigyelnünk,és valami-
lyen jelzéssel e látnunk,hogy az Ul etéséhez vesszőket ezek-
ről választhassunk.Columella azonban azt állitjá hogy egy év  
alatt nem lehet meggyőződni a termőképességükről,hanem csak  
négy év alatt; ez idő alatta vesszők nemes voltáról való-  

ban megbizonyosodunk.  

IV. A szőlő Ultetéséről,illetve szaporitásáról,felujitásá-
ról,metszéséről és a fáskertekről  

Ennek a hónapnak a végén igen kedvező körülmények  
közt ültetik a szőlőt ott,ahol a levegő sajátosan száraz-me-
leg,ahol a rét szegényes és sivár,ahol a domboldal lejtős  

vagy sovány,melyeket február. hónapban eléggé elmagyaráztam.  

Ilyenkor a száraz,meleg,szegényes,sovány,homokos és napsü-
tötte tájon - bárhogy is nyilatkoztunk előzőleg a szántás-
ról,a szőlő ültetéséről,metszésérc"l,szaporitásáról,felujitá-
sáról,illetve a fáskert létesítéséről - helyesebb,hogy a ta-
laj terméketlenségével szemben a hideg időszak esői nyujtsa-
nak segitséget.Igy egyrészt a kiszikkadt talaj számára a csa-
padékot biztositják,másrészt a levágott vagy elültetett ter- 

 

més a fagytól nem megy tönkre,mert az ilyen vidéken a fagy 
 

mibenléte és pusztitó ereje ismeretlen. 
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V. A fiatal szőlő nyitásáról  

Október  tizenötödike után valagyennyi fiatal sző-
lőt ki kell nyitnunk, akár mélyen Megforgatott talaj on, akár  
gödrökben, ak<°&r bar  xzd€.kban, hogy azokat a fölösleges gyökér-
hajtásokat lenyes&iik,amelyekot a ry:°ron növesztett.lia azok  
negerősöűtek,az alsó gyökérzet pusztulását idézik eiő,ós  
ily n_cődon a szőlő a felső részén léggyökér állapotban fog  
maradni; ez a helyzete a hideg és meleg ártarainak teszi  

majd ki.Ezeket a gyökérhajtásokat azonban nem kell tövig le-
i yesnUnk,egyrészt azárt,hogy több ne nőjön ki rajtuk,rnásrészt  
hogy a szőlő belső állományát megsértve az a rákövetkező fagy-
től ne pusztuljon el. etssziik ,ideg tehát ujjnyi térközöket  
hágyva,és,he ott az időjárás enyhe,hagyjuk a tőkéket nyitva,  
ha zord,december tizenharmadika előtt takarjuk be;ha pedig 
igen hideg, egy kevés galambtrágyát sz& junk a tél folyamán 
a  • fiatal szőlő gyökerei körémelyről Coluella azt mondja, 9  i  
hogy a reidkivüli hideggel szemben öt éven át kell megten-
nö.nk .  

VÍ.  Az ilyenlsor sza~oritz~sra  keríAló  szálő elc~ravér3l  

Ebben az időszakban tehát azon a vidéken, a: iely-
ről száltam,a szőlőezaporitás elűnyösebb,mort a szőlő a 
gyökérzet megerősödősét sietteti olyankor,amikor azt a fej-
lődő uj hajtás gondozása még nem hátráltatja. 

VII. A. fék illetve a szőlő oltásáról  

Ebben e hónapban némelyek a nagyon meleg vidé-
ken szőlőt és fát szoktak oltani.  

V211,  Az o189, fakertek  léteeitéeéről és ine .Ritfve2éeér4l  a trQ-; 

ázásukró l meg a védelraükről3, illetve  az  ol~c~b~  artd~i  
t$sáról me-  az árkok és 	ok tieztitásáró 

~ 
pata 	

~
k l ,.  
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A meleg és napsütötte tájon ilyenkor is létesitetink 
olajfakerteket azon a módon,illetve abban a sorrendben,a-
hogy azt a február hónap ismertette.Ebben az időszakban az 
ilyen vidéken olajfatiltetvényeket hozzunk létre és minden 
olyasmit,ami az olajfához tartozik.ügy tegyük el r' fe.aér 
olajbogyót is,ahogy a  következőkben majd elmondjuk.Ebben az 
időszakban a szárazabb és meleg égha jlatu tájakon az olaj-
fákat körixl kell ásnunk, hogy a csapadék a felső részükről 
odacsoroghasson.Columella meghagyta hogy valamennyi gyökér-
hajtását ki  kell tépni; nekem az a véleményem,hogy egy keve-
set mindig hagyjunk meg és az olyanokat,a-melyek erősek azért, 
hogy azokból az egyik kiválasztott hajtás vagy "anyja" régi 
társaságban ott helyben fe j lőd j ék, vagy hogy jobb gondozás-
ban részespxlve - egyréczt a ráhordott ter:Sőföld jő hatására, 
másrészt a gyökerei kialakulása folytán - a faiskolát mel-
lőzve csemeteként telepitsiük át a leendő olajfakertbe.Hogyha 
módunkban áll,háromévee időközönként főleg a hideg vidéken 
ilyenkor trágyázzuk meg az olajfakerteket. gy fa részére hat 
libra kecsketrágya vagy egy modius hamu elégi, lesz.A mohot 
azonban a fákról mindig tévolitsuk el; és,hhogy Coluaella 
mondja,a nyolcadik óvók elteltével nyessük meg őket,Nekem 
az a vcleményem,hogy a száraz, terméketlen s valamilyen hibá-
val növő hajtásait évenként le kell csonkolni k.iiogyha egy 
egészséges fa nem terem gy imölcsöt,gail furával furjunk a 
fabélállományáig egy lyukat mélyitve rejta,hogy abba a ceuf 
vadolajfa hajtás dugványát beerősitsük,és a felrágott fára 
friss olajhabot vagy állott vizeletet öntstink.Ezzel a  szin-
te "pároztatő eljáráasal" ugyanis azok a terméketlen fák 
válnak termővó,amelyeket majd rossz állapotban kell oltanunk. 
Ebben a hónapban az árkokat ós a patakokat tisatiteuk ki. 

IX. Védekezési mód ha a szőlő sok esőt kapott  

4 
na a szőlő tut sok esőt kapott,a eartgök ugy 

renaelkeznek,ho;y más edónyekbe töltsük át,miután a mustja 
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az első pezedUlésben majd kiforr.Igy a természetes sulyénésl  

fogva a benne levő vi.z majd leuilepedik,és az átöntött bort  
tisztán kapjuk meg,'ert mindaz vissiamaradomi az esőből be-
lekerült  

X. Az éretlen ola •bo vőből és babérb61 k6sziilt ola ről  

Ilyenkor éretlen olajbogyóból ezen a mádon kéezitünk  
majd olajat : AAz olajbogyót,somkor még tarka,a lehető legfris.  
sebb állapotban leszeded,ésaa néhány napraval6t leszedtél,  
kiteregeted,nehogy atmelegedjék.3a vela.ielyik közüliik rohadt  
vagy fonnyadt, távolitsd el.Amint pedig megtöltöttél egy olaj-
sajtoláshoz való mennyisó get,tört vagy - ami még helyesebb -  

töretlen sőt szórj erre az olajbogyóra tiz modiusként hármat,  
és először zuzd össze  va 	t  e  vy~b14, v~.r. catii.i.üY ♦gy  sózott állapotban hagyd  
uj koaarakban,hogy éjjel sóban álljon,ée hogy az izét 'magába  
szivja.Reggel kézdődjék el  a  sajtolása is,amely a sótól át-
hatott,finomabb minősége olajjal szolgál 	9csatornákat  
és valamennyi olajfelfogó edényt meleg vizzel előbb. mosd ki,  
hogy  az előző évi avasságukból semmi sem maradjon bennitk..TU- 
zet se gyujte a közelében,aiebogy a füst az olaj izét aegront-
eF.Ilyenkor a hónap vd",ón a  száraz és meleg vidéken szedjük  
le a babérbogyót az olajkészitésnez.  

XI . _Akertekről  

Október hónapban kell elvetnunk a cikóriát,hogy a  
télen hasznét vegyUk.A nedvességet ős a laza talajt szereti.  

A homokos,sőtartalmu talajon ős a tengerparti tájon igen  
nagyra nő meg.Az ágyását egyenletesebbre készitsük,neho y a 

 

gyökerei  e talaj elhordódása folytán csupaszon maradjanak.'  
Akkor ültessWc át trágyázott földbe,a:nikor négy levele van. 

 

Ilyenkor öltetik el az articsóka palántáit, etlaelyeknek a leg-
felső gyökereit - amikor `gajd öltetésre ker€iln_ek - egy kés-
Bel levágjuk,6s trggyával bekenjük.A terjeszkedéstik miatt  
húrom láb távolságra különitjük el őket kettesével vagy hár- 
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raass{val egy láb may gödörbe  tóve.ti tőlen esőtlen napokon  

gyakran töltsük fel %apuval meg trúagyfval.Ebben Q hónapban  

veesíik el a muotárt.Szereti a felszintott és - ha van rá mó-
dunk - a feltöltött t'lajt,jóllehet bárhol negterem.:olyton  
kell kapdinunk,hogy s por belepje,:e-ly a védelmére szolg4 i.  
Nem kevésbé kedveli 	vessá&et. a yd u<eg a helyén azt,a- 
melyr 'l :3ajd vetőtagot kivánsz kapni; amelyet ,reg fogyasztás-  
ra szánsz,azt az .5ttltetése révón tedd erőssebbé.A2 öreg mus-
t f rm.;ag sem vetésre,sem fo  yya sztásra nem alkaimes.fla a fogunk-
kal szétroppantva a belseje zöldnek l tazik,akkor frise,hogy-
ha fehér,ak:or öregnek bizonyul. bben a hónapban kell elvet-
nlink a m6lyvát,mely a tél közeledtével a növekedésben,ajd  
fokozatosan lelassul.. kövér 40 nedves talajt kodveli,a trá-
gyát szereti.Ol anbor öltetik át a pal ntáit,amikor négy-öt 
ivói kezd, nőni rajtuk.Jobban iaoggyökeresedik az a palántája, 
amelyik zsenge; a  fejlettebb ugyanis útö.ltetve el fog fony-
nyedni.Ha nem Ültetjük At  őket,az ízük finorlabb.Vehogy hir-
telen szárba szükjenek,a középső rószükön helyezz e1 egy  
földrögöt vagy egy  kavicsot.k tkára kell altetni,a gyakori 
kapst kedveli.A gyorsot ugar túvolitsuk E1 mellőle,hogy a  
gyökerét i.e 3 ne t olygassuk. a c; okít kötsz az átültetésre  
kerrilc~ palánták gyökerőre, alacsonyak lesznek.Ilyenkor is  
vessünk kaprot a mórsékelt óéha j latu és meleg vidéken. Ebben  
a  hónapban is vetnek vöröshagymát, illetve mentát meg pe.sz-
ternákot,a hónap elején kakukkfüvet,szurokfiivet és káprit.  
Továbbá szárazabb vidéken vessiink céklát és nemk'.ilönben rep-
osénretket is,vagy ültess 1k át :aegraunkált talajra,hogy fino-
mabb legyen; ez ugyanis a  vadretek?llyenkor koll a tavasszal  
elvetett póréhagymát rtaltetns_ink,hogy a feje fejlődják.Ka- 
pákkal természetesen folyton kep':l juk körül, 46 a póréhagyma  
meggyökeresedett paLintáját a návénysszárhaz {:aasonlóan emel-
jük meg,hogy az az :reeség,amely a gyökerek alatt keletkezik, 
a hagymafej  návekedése által betöltőd j ék.Ilyenkor is  veesank  
bazealikomot,a:flelyről azt mondják,boPy ebben az időszakban  
gyorsabban fejlődik,he ©clesztett állapotban ecettel egy ki-
colt  .ieih3int jiik.  
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1l4 Lsali1 jlosf41:reil  

Aki szeret elGre tervem3etni,az a pam4k szapori-
tAsán gondolkodjékZzért ebben a hénapban nem az Ureg,ha-
nem a fiatal és tor ken datolyapdlma friss m,m7jr.it kell 
uajd elfndelnInk,s a talajhoz hci.mt kevernUnk.Ka az ember 
a .,:rtWis4r51 kivzin iszeporitani/,4prilis vrcy rejus h6- 
napban kell ellltetni, napfényes és meleg vidéket szereti. 
Vizzel Loll locsolni,hogy ti6vekedjék.A laza talajt vagy a 
durva leritokot inyli m5gpedig Akly t hoy aTlikor a hnjt6s4t 
elntetik,k;iréja vy a14ja torm6keny fUldot szérnek.gy 
va3y k4t4ves korban juntas h6napban,illetve julius elején 
telopitsUk dt.Gyakran zqseuk k5r ,11,hoc;y UntUzéptel a nyclr 
tartós hew% lokUzdje.A pciLlIdt kissé sób vizzel andozzuk, 
olyannal,a-;alyben Gónak kell old6dnia,heeak ter 
nem adta meg neki.1:a a fa bete/3,a fol,lsott gyökémetére az 
óbor seprejét kell riUntenUnk,vay a fUlasleges t vékony gyU-, 
kérkin'dvéseit levdcauAk,illetve eGy filzfa5hot a 1:i6sott 
gyUkereibe betUznUnk.a3zionort viszont,hogy az a holy,ahol 
a . p'alrlk szabAon nőnekozinte egyetlen gyUmUlosfAnak sem 
ellase.sszeloktóbor hónapban czaporitjLIk n haWsr61 
Jieg a macj6r61 a pisztelef6t; azonban a nhilltrnős" kereszte-
zés3 pisztcfakat eredményesebben Ultetik 	/w.s/ 
azt nevezik,amelynok a hója alatt a hosszuktis mar;jai rej-
tett heréknek 1:Itszanak.Aki gondosabban akar eljó.rnioz 
tn:igyizott f•Iddel telitett o kis lyukas edényekt veggen 
elő,és ezekbe 	pisztaLlinaGot tegyen,hogy min- 
deikből valarAlren haWs fejlCdjék.Alint a hajtsa ieg-
erős8dUtt,azt innen febra6x hónapban kUnnyebben dtWopit-
jUk.edveli aqdleg nelyet,de a nodvet,és az datUziet 
og a napfényt is szerati.Fobrtgr vagy mIrcius hénapban 

oltjtik a terpentinfiba; s ahogy a::sok a.11itették,a ,nandu-
lafába ia olthatő.A cseresznyefa szereti a h1V3s égnajla-
tot,a talajb51 pedig az olyant,cLielyik a 4olyzetnól,fogva 
nyirkos.eleg tAjakon °oak alacconyra nő meg.A farr5 őghaj- 
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lntot ne -71 ké;>cas elvd.Ef,l.ni.iregyvidéker.,illetve a domboldala-

kon virul.A cr;erE;oznye vadha j tás<ít o?.tcber vagy november hó-

napban kell itültetniinl:, és jenuár ele jén, ail-or air meggy5-  
kereeed.ett,beo:.tanunk.Tai.ekola pe4i,g ury leteeUlhet,hogyha  
az 	eailita;tt hónapokban vei jisk el azokat t: gv i.imd3cs-  
iw,FUkat,`lelyek iz..j:.~ a l.egnagAbb k3anyedsé;gel . :2elnőnek.  
Lnnek a fának  a r."v3Leposcégét magam vizseltea meg,.hogy be-  
bizonjifiea43 azt,hof;y a cseresznyefa-e>Qe4eték a szőlőskertben  

kF.r5k aanaánt e7:411tetve fává nőnek i'el.Január hóna ?ban  is 
:~ ltr±tnei;n.,redmónye; ebben olt j d  k  november  iacn€a;~be.n~i1letve  
- he sz:iks0,eo lenne - január végón. t:dzielyek ugy nyilatKoz--  
tak,hogy októberben is oltFaató..dsrtialis a hagitékoltáaét  
jevosoljes; nekem a héj óa a belső állomány k5z5tt  
jól sikerült. Aícik hn:sitékkal oltgk,  azoknak 	.2lii,éztt .:,  , rti.-  
alic tanácsolja - ;Auden forgtac:rsot,aui kUri.ilt3tte van,el kell  
tvolitaniok; az,l:c?gyha benne aerad,ziyilvdnvaih,hogy 6.rt az  

oltvtayokra.:zk.A cGerasztlyefa és  valamennyi 416zgatermc" fa ese-  
téoexa arra kell vigydvnunk,ís.ogy €aklmor oltsuk,a raikor .3`v  
nincs,vagy amikor mlr szi.inóben van 3mpzgaképződóse.A cse-
resznyét olt j ák magába,  a szilvába,  a platúnba, és - mint né-  
mel7ek - ca r<<rt_riaa.`utiroti 	c:ic" .r~ket,* ne .vrobb tór-  
kei:.iiIset,e gyakori :°elásst.A korhadt és elsz zrn .dt részeit  
kell rajta lenyeeni.in.k, ilietve az olyant, a ielyik eürfira vé-
kony Agakat hajtott,hogy uegritkuljon.A. t;ré.gyát nom  szereti,  
ős Attól elkorcgosul.r,ogy a cseresznye nitag n41k=il teremjen,  
az ..:artiali.sa szerint igy lehetséges: Egy  fiatal cee7etót  Lét 
láb a2sgaes a;ban v4 gj 01,4s a swdkeráig hy sitsd ketté.; °.2L,  j  d  
gondod legyen r:í,hogy egy késcol a bel6t mindkét oldalából  
k9.ksaptard,és uind a két rrlczc:t nyomb an ?YötUzd. i3raze Ponr:dfk-  
ka.l, vala.riint a tetejét ..:eg az olcie,l.hqsi  tékait tr:kg ,riva 1 kend  

év nulve, a keletkezett sér'ilés behQged.:zt a fit o-
lyan oltéAgakkal, ea zPlyek termiot még nem hoztak, oltsad be, és  
- aAAnt :.iondje. - ezeken  mag  nrIlkqli gyq.<Mce Tos? te.remni,  
aa a cseresznyefa a felsz3.vott nudveeségtál korhed, ewy olyan  
lyuk ?cerül.j:in a ti;rzsére,l:.:elyen ú .t elc.sorgatnat jQ.iíQ  han-  
gyá.ktál szenved, feles ar <4nyben ecettel kevert porce9.nlQvet  
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kell rantened,illetve a virlazd fa tUrzsét borseprővel be- 
kenned.ia a nyjri aszajtől fonnyad,e6j-egy ooAltrius Mrom 
fo/v4eból iaeritett vizot UntessUnk nRpnyurta utfl.n a fa gyö- 

- kereire ugy,hogi a %old a eyclgyulAsLit ,e7; no hiusitsa.Illet- 
ve osavarjunk a fa törzse köré koszoru alakban osalAatokot, 
vagy készitsUnk belűle a fa tive Qollett ay fekvhelyet. 3  
jg leidon,aint a napon r.Incosra Gszalva a eserecznyét nem 
teszik el.Oktőoer hénapban a melea 6E; azLirz ttljakon néme- 

'lsek elUltetik az alma26t,t5s noveLlber elseje tájAn a birsal-
m6t,valamint fulskolékba telepitik a berkenyét vagy a milndu-
Lit o és elvetik a fenyőmegot.aben a h5napban kell izesitenInk 
és eltennUnk a gylmölcsöt noon a ciden,ahogy azt  az  eyes 
fejezetek taxinlcDm:.k 1Dintecy L%; 6r5cUk sorrndje szerint. 

XIII. A méhekről 

Ebben a hónapban Is czednek 	'set 	kiPFlokb(51 
4- azon a 24den,a4oily elYllondtuk.1,10 	kell &cot vizganunk, 

és ha bővében van o kivennUnk; hogyha közepes a ::tennyis6ge,s 
felt benne hacynunk az ineftes t4li icOszak szám4re; ha pe-
dig hiclny :Itittattezik a méhoejtekben,ne vegyUnk el 4előnk. 
A A5zze1 val5 teendőket oec a viasz1:ozitE5ct nedig nz előb-
biekben elnagyarlztuk. 

TaV. klit a Z;7-73-3k  nem  nnook bor f:InoriWe4r51 69 a 
ze14,1ről mondtak 

LCzloy 	yjt 	3Ot cfe, clvno.ncl- 
. nyniatItolxayekben a 15)r)kA  or Izenit4c6nek J.,5dj:trél a 

sajt elL6poel6sTlk ctlpjn vit7tkGmL7:,ezrt -;endou volt 
r,hory ioLicrtessek a bor terczotes tulajdons4gdt o-
lyan el[7ondc160 olppján 14..1:inböztetik :qcg 	s 61Avjuk is, 
hoc.' e Klegk1lönb3ztet6s ,:teciczyen É:dee,ezt 
"nehezebb" /graviue/ bornak nevezik,amelyik fehér ős bizo-
nyvs fokig sós,az jó a hugyh6lyag-bánta1makra; hogy amelyik 
stifránysdren hivalkodikoz az emésztés serkentője; hogy 
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a_aelyik fehér és fanyar izU,az a haemenóe anyhitésére szol-
gál; hogy a tengeren tuli eripadtságot okos,és a vérképződést 
sem serkenti; hogy az erős bor a fekete szőlőből lesz,az 6-
des a piros szinübŐl,a közepes minőségU pedig főleg a fehér 
ezől6bő1.Ezdrt a görögök kt3eül néhányan a bor izesitésekor 
fele- vagy harmadarényban kifőzött mustot adnak a borhoz.4áe 
görög szerzők azt javasoljék,hogy olyan áttetsző,nyugodt ten-
gerből való tiszta vizet tartogaesufk,amelyet egy évvel ko-
rábban mertünk.Ennek olyan tulajdonsága van,hogy egyrészt a 
sós vagy keserű ize,lásrészt a kellemetlen szaga ez idő alatt 
kimegy belőle; idővel édessé is válik.Ezért ennek a nyolcva-
nadrészét izeg ötvenedrósz gipszet musttal kevernek öseze.Azu-
tán h írom nap taulva alaposan Usszerázzák, és azt állit j ák, 
hogy a bornak nemcsak a tartóeságát,h<anem a szinének fényét 
i s bOtoe i t3 au  is bort  azonban meg kell mozgattatnunk  ős v17.9- 
gcltatnunk a kilencedik napon,illetve ha laesubb lefolyásu, 
akkor a tizenegyediken. iöbbezdri aegtekintéee ugyaniseg-
győz majd bennünket arről,hogy vajon eladásra vagy házi hasz- 
n:latra való fajta-e.Némelyek hrom uncia tört  száraz gyan-
tát tesznek egy hordóba és elegyitik,azt mondjúík,hogy ebből 
igy lehet vizelethajtó bor.Az olyan mustot pedig,a:elyik a 
sok esőtől felhigult,u y kell kezeltetni,ahogy az ellenőrzé-
se az izlelés révén lehetséges.Ugy rendelkeznek,hogy az egész 
mustmennyiséget addig pároljuk,amig a huszadrészét le tudja 
adni; finomabb is lesz akkor,ha egy századrész gipszet te-
szel hozsái; a spártaiak pedig addig forralják,amig a bor 
dtödrésze elp : rolog,6e négy évre rá fogyasztásra kiadják. 
Azt nondjéik,hogy a fanyar bor édessé válik,ha két cyathus 
árpalisztet borral együtt egy borosedénybe teezel,ée egy ó-
rán át bennehagyod.Egyeesk sz édes bor seprejével keverik 
össze.iások egy kevés szrritott édesgyökeret adnak hoszá 
és olyankor fogyaaztják,amikor az edények hosszas rázása 
által már összekeverték.Néhány napon belül igen finom aro-
máju bor is létrejöhet,ha sz egértövis hegyvidéken nőtt 
bogyóit szántott és tört állapotban a Hordóba ezárod,és 
tiz napig ülepedni hagyod; azután azUrd le és fogyaszd. 
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Gondod legyen arra i®,hogy a fára futtatott szőlő leszedett 

virágait árnyékban azórited.Azután gondosan megtUrve és át-
szitálva tedd egy uj edénybe,és - amint óhajtod - három kor-
sóként adj hozzá a virágból egy olyan mennyiséget,amelyet a 
azirek ©hinioa-nak neveznek,valamint zárd le a hordót,hat-
-hét nap mulya bontod ki és togyaezd.Az asztali ódesbor or--
jesztéeét eképp ismertetika Anizekaporbál vagy csomborból 
megfelelő mennyiséget a borba szórunk és elkeverjük,illetve 
azt a  termóst,sunelyet két fenyőtoboz hozott,megpt3rkdlve és 
vászonba keltve az edénybe ereezt jUk, lezárjuk, és Ot nap mul-
ya fagyaeztható.Az ujborból óbornak tetsző pedig ugy kelet-
kezik,hogyha a keserii mandulát,fehér iirmöt,toboztermő fenyó-
mézget és görögszénét egytitt megaszalod olyan mennyiségben, 
amennyit elegendőnek vélsz,valemint egyenlően összezuzod,ée 
amforánként ezekből egy-egy oyathust öntesz; s pompás bort 
fogsz nyerni.Ha pedig hibát vennél észre,aloét,mirhát s a 
sáfrány fás részét egyenlő arányban megtdrve és porrá zuz- 
vs mézzel együtt keverd e készitményhez,ée figyelj arre,hogy 
egy oyathussal csak egy amforát füezerezz.Hogy az öves bor 
is sokkal régebbinek látsszék,egy uncia somkórót,három uncle  
édesgyökeret,ugyanannyi kelta nárduet,kát uncle aloé-termést 
tárj meg ás szitáld ki,valamint ötven aextariusba hat kanál-
lal szórj beleos az edényt tedd fiistre.Azt mondják,hogy a 
sötét szinti bor fehérré válik,ha valaki babliszt-készítményt 
szór a borba,vagy három tojásfehérjét tóit egy palaokba,és 
azt sokáig rázza; másnap ragyogó fehérnek találja.Ha pedig 
az afrikai borsó lisztes tartalmát szórják bele,még azon a 
napon is szint váitoztathat.Van a szőlőnek egy olyan tulaj-
donsága ie,hogy a fehér vagy fekete fajtáját,ha hamuvá ham-
vesztjuk,és a borba beszórjuk,a szinének bármelyik változa- 
tával szolgálhat ugy,hogy a fekete szőlőből sőtét szinti bor, 
a fehérből pedig világos szinti keletkezik; tudniillik olyan 
módon,hogy az elégetett venyige hamvából egy modius mennyi 
Béget egy olyan hordába szórnak,amelynek az iirtartalma tis 
amfors,ée ilyen állapotban hagyva három nap mulya lefedik, 
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valamint sárral betapasztják: negyven nap mulya világos, 
illetve - ha ugy kivánják -sötét szinti borra talál.nak.E1-
mondják azt is,hogy a gyengéből erős bor igy keletkezik: 
A ziliznek,vagyis a fehér mályvának a levelét,a gyökerét 
vagy az enyhén megfőzött szárát szórják bele,illetve gip-
szet vagy két cotula ceiceeri borsót vagy három ciprusto-
bozt vagy annyi puszpánglevelet,amennyi egy marokban elfér; 

esetleg zellergot,illetve olyan venyigehamut,amelyet a 
tUz ereje minden szilárdságától megfosztva porrá hamvasz-
tott.A fanyar bor pedig egy nap alatt tisztává és kiválóvá 
válik,ha tiz borsszemet,huez pisztácfamagot együtt össze-
törsz egy kevés bort adva hozzá,ée hat sextarius borba te-
szed előzőleg valamennyit sokáig rázva,majd hagyd loUleped-
ni,éa a fogyasztásra valót szűrd le.A zavaros bor ugyancsak 
,gyomian letisztul,ha hét fenyőmagot egy sextarius borba te-
szel,és sokáig rázod,valamint egy kicsit Ulepedni hagyod; 
rövidesen le kell szedni a tisztáját,leszUrni és fogyasz-
tásra kiadni.Továbbá megemlitik azt ie,amit.a pythiai Apol-
lo 4jóslata tett közzé a krétaiak számára.Ugyanis ily módon 
lesz világos fényüvé,és nyeri el az óboros izét: Négy  uncia 
illatos kákát,négy uncia aloé-termést,egy uncia finom maez-
tixgyantát,egy uncia "csöves" fahéjat,fél uncia indiai nár-
dust,egy uncia finom mirhát, egy uncia borsot, egy uncia e-
rőe,romlatlan tömjént mind megtöröd,és kiszitálva igen fi- 
nom porrá alakitod.Amint pedig a must erjedésbe fogott, 
szedd le a babot,ée távolit: el minden szőlőmagot,emelyet 
az erjedés a felezinre hajtott.F,ajd zuzott s megroetrlt 
gipszből három itáliai sextariust szórj tiz amfora borba, 
mielőtt még a fiaszerezésre szánt bor negyedrészét más edé-
nyekbe átöntöd, és tégy bele gipszet, valamint egy zöld és 
gyökeres nádszállal a hordót két napig erősen kevergesd. . 

A harmadik napon pedig a fentiekben leirt porokból szórj 
!mértékletesebben négy kanállal minden tiz amfora borba,és 
a bornak azt a negyedét,amelyet előzőleg máshova dfitöttél, 
add még hozzá - amint a fentiekben ismertettük - ,és a  hor-
dót töltsd meg,valeuint ügyelj arra,hogy sokáig kevergessék 
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azért,hogy a fűszerek ereje a mustot teljesen áthassa.Azu-

tán fedd le l és kend be egy kis nyilást hagyva rajta,hogy a 
forrásban lévő bor azon át levegőhöz jusson.Negyven nap mul-
va azonban ezt a nyilást is eizárod,ée azután - araikor ked-
ved támad - fogyasztod.Gondolj mindenekelőtt annak betartó 
sára,hogy valahányszor a borhoz nyalnak ; azt egy serdülő fiu 
vagy egy meglehetősen tiszta személy végezze.A hordó kenő-
anyagát is nem gipsszel,hanem majd venyigehamuval kell be-
vonnod.Ugyancsak e..alitik,hogy az a bor,amelyik a. fertőző 
nyavalyával szemben hesznál,és az emésztést elősegiti,ezen 
a módon késztil: Egy raetreta j6 minőstégi# mustba nyolc uncia 
megtört fehér Urmöt tégy vászonba boritva,még mielőtt az 
forrana,és negyven nap mulya gondod legyen arra,hogy kivedd. 
Ezt a bort kisebb palackokba töltsd és fogyaezd.Ilyenkor 
"fűszerezik" ez erjedő must előszőr leforrt levét azok,akik-
nek azokasuk a bort gipsszel kezelni.De ha a természeténél 
fogva könnyebb a bor és vizes az ize,ezáz ©ongl.ushoz két 
se$tarius gipszet adni elég lesz.Hogyha pedig a bor a ha-
tásfokára nézve erősebbé válik,az imént emlitett mértékek-
ből a fele majd bőven elég lehet. 

XV. '  A rózsa nélkül készitett rőzsebor 

Ilyenkor rózsa nélkül a rózsabort igy készitsd: 4  
Pálmakosárba rakott zöld oitrusfalevelet tégy az erjedésbe 
még nem fogott mustos edénybe,és zárd le,valamint negyven 
nap mulya máz hozzáadásával - amikor  majd kedved támad - 
rózsaborként fogyaszd. 

XVI. A gyiimölcsborról . 

Ebben a hónapban gyUmölesből készitsd el valameny- 
nyi borfajtát ugy,ahogy azok a maguk helyén olvashatók. 

XVII. A borból és mézből készült méhsörről 

Végy annyi muetot,anennyit csak akarsz a nagyobb 
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fajta ős kiváló minőségű ssől©ból huss nappal később,hogy 
az erjesztőkádból kiszedték,és keverj hozzá egyötöd rész 
igen finom,fölözetlen mézet,aielyet előzőleg alaposan higi-
tottak,mi.g áttrtezővé nem lett, és egy gyökeres nádszállal 
erősen kavargasd.De keverd folyton negyven,vagy ami még he- 
lyesebb,ötven napon át ugy,hogy amikor :negkeverted,egy tisz-
ta vászonruhával letakarod,hogy azon keresztül a pezsgő ke-
verék könnyen szellőzzék.Jtven nap multával azonban tiszta 
kézzel szedd le azt,amicsak a tetején felgyUlemlik.Gipsazel 
gondosan edénybe zárod,és hosszu ideig t&rolod.Helyesebb a- 
zonban,ha a következő tavasszal kisebb,kátrányozott edények-
be  öntöd át,ée gipsszel gondosan lezárod,valamint egy hUvös, 
föld alatti helyiségben elhelyezed,illetve folyami  homokba, 
vagy egy ugyanolyan földbe sUllyeszted bizonyos fokig az 
edényeket.Hosezu ideig nem romlik .aeg,hogyha ilyen gondosan 
jársz el. 

XVIII. A iustsárlatró1.a főtt édes borról.a szőlőizről 

:ustprlatot,főtt édes bort,szőlőizt ilyenkor ké-
azits. ivel valamennyi mustból egyazon módon készUl,ezek mi-
nőségét és elnevezését az elkészitési módjuk szabja majd meg. 
Ugyanis nuatpárlat,aaelyet a lepárlásrral neveztek el,uray 
vaulik belőie,arnint tartósan ssüriirs kipezsegte magát; főtt 
édes bor akkor,amikor egyharmadának elvesztése után két ré-
sze visszamarad; ezőlőiz akkor,amikor a harmadára csökken. 
A vele együtt főtt  birsalma és a tüzére rakott fUgefahasrá-
bok ezt azonban finomabb$ teszik.  

XIX. Az aszuborrél 

Ilyenkor,a azUret előtt készül majd az aezubor,arne-
lyet az egész Afrika sUrUre és finomra szokott elkésziteni; 
és ha ezt használod méz helyett as  édesitésre,a bélpüffedős-
től óvod meg magad.rzért igen sok mazsolaszálét szüretelnek, 
és kissé ritka fonatu gyékénykosarakba téve először botokkal 
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erősen ^atögetik.laajd amint a szőlőszemek tartalmát az ütö-
getés ereje kicsorgatta,a kosarat csavarprés alá téve le-
szoritják.Ebból aezubor mindaz,emi lecsorgott,és edénybe 
téve méz módjára tárolják. 

XX. A birsalmaizről 

Az érett birsalmát héjának eltávolitása után vágd 
fel igen kicsi s vékony szeletekre,és azt a kemény részét 
dobd el,amely a belsejében van.Flajd mézben főzd addig,amig 
fele mennyiségére nem apad,és főzés közben_ apró borsot 
szórj rá.Ilásképpen: Keverj össze két sextarius birsalmale- 
vet,másfél sextarius ecetet meg két sextarius mézet,és főzd 
addig,amig az egész keverék a szinméz sUrUjéhez nem hason-
lit.Azután ügyelj arra,hogy két-két uncia tart borsot meg 
gyömbért szórj ré. 

XXT.  A, mustos eriesztőpogáCsa tárolásáról  

A Hegtisztogatott uj buzából készite egy cipőt, 
és gondod legyen rá,hogy lábbal taposott mustot önts rája 
ugy,hogy egy modius liszthez egy palack mustot adj hozzá. 
Azután a napon száritsd,ismét locsold meg és szárited.Ami-
kor ezt már háromszor megtetted,készits belőle igen kicsi 
mustos pogácaákat,és a napon me száritva uj cserépedények-
be helyezd valamint gipszeld le.Valahányszor az év folya-
mán mustos készitményt kivánez osinálni,erjesztó gyanánt 
ezt használd. 

XXII. A rnazeoláról 

Gi3rág mazsolát majd igy készitesz: Uagán a tőkén 
facsard ki a nemesebb fajta,édes és fényes azemü fürtöket, 
és hagyd maguktól megaszalódni; azután behordva függeszd 
fel árnyékban,és a megaszalódott fürtöt edényekbe rakod; 
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tégy alája száraz-hUvös kaoeleveleket,valaiaint kézzel nyomd 
össze,és mint az edényt =aegtöltötted,ujra tegyél bele u-
gyanolyan hüvör3 kacisleveleket,é9 takard le,valatint helyesd 
el egy hfiv©e, száraz helyen, hogy semmiféle filet se tegyen 
kiírt benne. 

XXIII. A  napórArbl  

Az október hasonló árnyékhosszuságok alapján tette 
magát egyenérték'tivé a mároiuséal. 

I. óra 	25 	láb  
II. tt 	15 	n 

III. n 	ii 	w 

IV. It 	8 	n 

V 	rr 	6 	w 

VI.  

VII.  

VIII.  

IX.  

X.  

XI.  

tt 5 
tr 6  

" 8 
II  11 

" 15 
" 25 
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TIZENKETTEDIK KJNYV  

avagy a  

N (: VT:2:3ER  H ~ NAY 

A fejezetcinek:  

I. A buza,a tönkc3ly,az árpa,a bab vetéséről az elm3le-
t'ikkel e',yiitt; a lencse korai, vetéséről,a len-
«lagrá l  

II. Az uj rétek léteeitéséról,a szőlő iiltetésér3l és oza-
poritáet ről valamint a fiatal szőlő kör ilásásáról  
ős a bujtóvesszők lemetszéséről  

III. A keresstjáraos,illetve lugasos öreg szőlőskert rend-
behozataláról  

IV. A szülő ős a meleg vidéken lévő fák metszéséről va-
lamint az olajfakertekről meg az olajkészitésrőől  

V. Az olajfakertek telepitéséról,a sinylődő fák gondo-
zására; a kosarak,rudak,szőlákarók készitésérál,  
a babérolaj készitéaéről  

I. A kertekrül: benne a fokhagymáről,az ulpicum-hagymá-  

ról az elmáletU kel együtt és a vördshagymáról  

meg az articsóka palántáiról,a repcaénretekről  

reg a borafüről  
VII. A gyimölcsfákr©l: benne az őszibaraekról,a fenyőről,  

a szilváról,a gesztenyéről minden elméletével e-
gyütt és a tÖbbi hónap gyümölcsfáiról  

VIII. A méhtikról: benne a kasok tisztogatáséiról ős vódel-
réről  

IX. Az olyan ezőlőtÖvk rendbehozatala, aielyek termés  
nélkil, bu j án nőnek  
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X. A terméketlen szőlő  felujitáea 

XI. A  néhány ágacskából létesitendő rózsakertről 

XII. Hogy a fürt a tőkén etA:szen tavaszig  megmaradjon  

alig. A juh- ás kecskefajták nyájairól ás a legeltetés 

szabályáról 
XIV. A Makk begyüjtéséról 
XV. A fakitermelésről 

;'vi. Az öregebb fák átültetéséről 
XVII. A görögök szerinti olajkészitéeről és finomitáeról 

XVIII. Az olajról,hogy a liburnuszihoz hasonló lehessen 
XIX. Hogy a szennyezett olajat tisztited 
XX. A nagyon büdös olajról 
XXI. Az avas olaj kezeléséről 
XXII. Az olajbogyó eltevéséről 
XXIII. A napóráról 

I. A buza.a tönköt z 	a a bab veté séről az elméletükkel 
emitt ; a lenesre korai vetóséről,,a lenma, ról 

Ebben a hónapban majd a buzát meg a tönkölyt vetjUk 
el a szokásos vetésmádnak és az évenként ismétlődő vetésidő-
nek rnegfelelően.Egy holdra mindkét magból öt modiust szánnak. 
Ilyenkor,még most is veesUnk korai árpát.` h6 elején vetünk 
babot,amely az olyan kövér,illetve trágyázott talajt vagy 
völgyet igényli,melyet a magasról lefolyó nedvesség tesz ter-
mékennyé.Először bevetik,majd felszéntják,és azután baráz-
dázzák.J61 meg kell boronálni,hogy /a magot/ a lehető leg-
jobban betakarhaesa.Némelyek azt mondják,hogy htivöss vidéken 
a bab vetésekor a rögöket nem kell porhanyoeitani,hogy a hi-
deg évszakban azok révén a betakart csirák védelmet nyerhee-
senek.A közvélemény szerint e növényfajtának eltevésével a 
föld nem válik termókenyebbé,viezont kevésbé eilányul.Colu-
mella ugyanis  emliti,hogy a gabonanemiiek számára alkalmasabb- 
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nak bizonyul az a szántóföld,arielyik az előző évben ugar  

volt, int az,a_ielyik babtermést hozott.hat uodius j ~°~r egy  
hold kövér föidre,a közepes ninő©égUre nóg több.A kötött  
talajon jól uegtcrem; a sovány,köcinek kitett talajt nem  

birja el.Főlek; arra kell ügyelnünk,hogy a tizenötödik hold-
napon vessük el,ha a /hajnali/ nap visszaverődő fényét még  

"nerc érezte .seg" .Egyesek azt mondják,hogy inkább a tizen-
ne'¢yediket kell választanunk.A görögök azt állitják,hogy a  

kappanvérbe áztatott bab magjainak a kártékony gyomnövények  
nem ártanak.La előző nap vizzel leöntj.k,gyorsabban fejlő-
dik,nitrummal4  kevert vizzel meglocsolva nem nehéz a főzése.  
Ilyenkor vetik el a korai lenesét,ahogy február hónapban  
elmondtuk.A lenmag ebben az egész hónapban is vethető.  

I/. An ui rétek 1ótvsitQsér. vi a ezőlŐ iiitetéséről de saA
~
zO- 

~.  
ritásárcil valamint a fiatal szőlő köriilásáeárbl és a bu tó-
vesszők lemetszéséről  

Főleg e hónap elején iétesithetünk uj réteket azon  
a módon,ahogy elmondtuk.Ebben az egész hónapban is a meleg,  

száraz vagy napsütötte vidéken a szőlő ültetését kell gajd  

elvégeznünk.Ilyenkor a vesszőről való nZivényszaporitást is  
elúirds szerint végezzük,és hUvös vidéken a fiatal szőlőt  
valamint a facsemetéket tanácsos lesz körülásnunk és beta-
karnunk; s ilyenkor,tizenharmadika előtt a bujtóvesszőt,a  
szőlőszaporitásnak ezt a görbe hajtását - miután három évig  
le volt hajlitva - # tőkéről metsszük le.  

.III. A kereszt1árnoe,illetve lugasos öreg  szól©ekert rendbe--
hozataláról  

Ilyenkor és a későbbiek során is az öreg szólősker-
tet,amely keresztjáromra futtatott vagy lugas alaku,mennyi-
ben erős és ép tövLU,körülásva trágyával töltsük felés rö-
videbbre metszve a talajtól három-négy lábnyira a héj leg-
elevenebb részén egy éles késsel vágjuk be,s körülárkolva  
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gyakrabban gondozzuk.Ugyanis - miként Columella állitja - 
azon a helyen többnyire rigyet növesztés a következő ta-
vasszal uj hajtást futtat fel,hogy annak révén az Öreg tő-

ke :legerősbd jék. 

IV. A szőlő 4s a fák metszéséről 

Ilyenkor végzik el az ászi metszést a szőlőn és a 
f(kon főleg ott,ahol a vidék mérsékelt melege indokolttá 
teszi.Az olajfakerteket is znegmetszik.Az olajbogy5t is,ami-
kor kezd tarka lenni,leszedik,melyból majd kiváló olaj lesz. 
Ugyanis agaikor egészen megf eketedik, akkor, amit a ktilső ezi-
nável veezit,azt az olajtartalma bőségével pátőlja.Az olaj-
fék és a többi fék metszése akkor eredményes,ha a  helyi vi-
szonyok lehetővé teezik ; hog az égvégek lemetszése után a 
fa lombozata oldalsó irányba terjeszkedjék"dia pedig a vidék 
kedvezőtlen fekvésűnek és védtelennek bizonyulna,előbb a fa 
egész tdrzsét kell megtisztogatnunk a legalsó részétől kezd-
ve ugy,hogy a jószág testméretét meghaladva a károsodástól 
mentesiljön,ss hogy  a  fa a korona terjedelmében mér bizton-
ságban ágazódjék. 

V. olalakertek telepitéeérál és a sinylád6 fék gondozá- , 

sárói 

A meleg vidéken ós a száraz tájakon olajfaUltetv4- 
nyeket ilyenkor  is  léteeitenek , amint februárban megvitattuk .` 
Ez a fa szereti,ha a táj meredek helyein közepes mennyieógii 
csapadék éri,ha folyton felássák,ha bőséges trágyázás révén 
erősödik,és ha termékenyitő fuvallatok gyakran megmozgatják. 
Ebben a hónapban is készitaiink óvószert a terméketlen olaj-
fák számőre€ ugy,ahogy a fentiekben ernlitettiik.Ilyenkor is 
61 lehet kóaziteni kosarakat,rudakat meg szőlőkarókat. A 

mérsékelt éghajlatu vidéken a babérolaj elkészitése ilyen-
kor is szokásos. 
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VI. A kertekről  

ebben a hónapban megfelelően tiltstik el a fokhagy-
mát meg az ulpioum-hagymát főleg a szÜrke,felásott ós trá-
gya nólkü3 megmunkált talajon.Kéezite barázdákat az  ágyások-
ban,és illtesd el a magokat a mélyfekvésü tájon négy ujjnyi-
ra egymástól anélkttl,hogy mélyebbre nyomnád.Gyakran kapál-
gasd,ennélfogva majd jobban nőnek.I3a nagyfejű hagymát ki-
vánez termeszteni,a!int szárba kezdett szökni,taposd le; 
igy a nedve vissza fog huzódni a hagymafejbe.ia olyankor 
ültetik el,amikor a hold a látóhatár alá kex'ült,és ha akkor 
szedik ki,amikor a hold a látóhatár mögött időz`k,azt mond-
ják,hogy a kellemetlen szagát elveszti?Akár polyvába téve, 
akár füstre akasztva a fokhagyma eláll.Ilyenkor a vöröshagy- 
ma  is  üitethető,az artiosóka palántája áttele_flithető ; vala.. 

mint elültetik a repcsénretket meg a boreftivet. 

VII. A gyümölcsfákról  

Ebben a hónapban meleg vidéken,a többieken pedig 
januárban kell elültetnLfnk az őszibarack magjait a megmun-
kált ágyásokba két láb távolságra elkülönitve,hogy - amint 
ott a palántái kihajtottak - áttelepitsük.A magokat azonban 
a hegyes végtkkel lefelé fordítva ölteesUk, ée két-három te-
nyérnyinél mélyebben ne földeljük el.Jgyesek ugyanis  azo-
kat a magokat,emelyek elöltetésre kerülnek,ezáraz állapot-
ban előbb néhány napig hamuval keverve,puha földben,kosa-
rakban tartják.Az öltetés idejéig magam is többször megő-
riztem kelönösebb törődés nélkíll.Ugyanie bármilyen talajon 
megnőnek.Viszont a termésük,lombozatuk és a tartósságuk vo-
natkozásában akkor kiválóak,ha meleg éghajlati viszonyok 
közt homokos és nedves talajra  kerülnek; a hűvös és főleg 
a szeles vidéken ugyanis elpusztulnak,hacsak valamilyen 
védőfal nem óvja őket.Amig a barackhajtások zsengák,gyek-
ran körülásva tegyük a gyomnövényzettől szabaddá.A kétéves 
csemetét Ultessük el j61 egy kis gödörben.Nem szabad egy- 
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máétól távol ültetnünk Gket,hogy a nap heve elől egymást 
fedezzék.Az ősz folyamán a gyökereinél kell felásnunk,ée a 
leveleivel megtrágyáznunk.11yenkor kell az őszibarackot 
inegnyesnünk,hogy csupán ez elszáradt,korhadt vesszőhajtása-
it eltdvoliteuk; ugyanis elszárad,ha bármelyik zöld ágát 
lemeteszük.Az életerejét vesztő fára a vizzel kevert óbor 
seprejét kell ráönteni.A görögök azt ál itják bogy iráesal 
ellátott őszibarack fog nőni,ha a‘magjait elföldeled,é© hét 
nap zliulva - amint nyilni kezdenek - ezeket felbontva a be-
let kiszeded,ée cinóberrel rájuk irez valamit,amiben kedved 
leled.Yajd összekötve ültesd el az erősebben odatapadd mag-
belet a héjával együtt.A fajtái a következők: a kemény héju 
perzaiai,a korán érő armeniai.Ha ez a fa a nap hevétől el-
ezárad,tobbszöri odahordás révén halmozzunk földet köréje, 
eeténk4nt intöz yesa4Uk ,úGCte rag  ® Y árnyékolással OláOSal  védjük.A 
javára válik a ráakasztott kigyőbőr is.A fagyveszéllyel 
szemben már ilyenkor hordjunk trágyát az őszibarackfához 
vagy vizzel kevert borseprót,illetve,ami még inkább használ, 
olyan vizet,amelyben bab főtt.Ha az őszibarackfa férgektől 
sinylődik,olajhabbal kevert hamu pusztitja majd őket,vagy 
ecettel harmadrész arányban kevert ökörhugy.Ua a termése 
hullik,szurjunk egy masztixfa- vagy egy terpentinfaéket a 
csupasz gyökerébe,illetve a tárzoébe,esetleg a kifurt fa 
közepébe egy fűzfakarót tüzzünk.Ha töppedt héju vagy romló 
gyümölcsöt terem,vágjuk körül a kérgét a fatörzs alján,és 
amikor ebből egy kevés fanedv leszivárgott,agyaggal vagy 
polyvás sárral a sérülést kenjük be.Az őszibarack jókora 
gyümölcsöt terem,ha virágzó állapotban három napon át há-
rom-három sextarius kecsketejet hórdasz rá.Az őszibarack 
betegségeivel szemben a rákötött esparto-fü vagy az ágaira 
függesztett esparto-fonat használ ?Az őszibarackot oltsuk 
a hüvöe vidéken január vagy február hónapban,a melegen no-
vemberben főleg talajmenti,nedvdue oltóágakkal és olyanok-

kal,aaelyek a fa közelében sarjadtak.Ugyanie a sudárhajtá-
sok egyrészt nem fognak beleforrni,másrészt nem lehetnek 
sokáig áletképesek.Oltják magába,a mandulába,: szilvába, 
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de az arméniai vagy a korai szilvafán,e kemény héju a man-
dulafán jobban meghonosodik, és hosezu időt ér meg.ieleeg vi-
déken április vagy május hónapban,Itáliában pedig a két hó-
nap vége felé,illetve juniúsban nemesithetó az őszibarack, 
amelyet szemzésnek /inplastrari/ neveznek a törzsön történő 
bemetszés és több rügynek szempajezsá alakítása alapján azon 
a módon,ahogy ismertetthk .Az őszibarack megpirosodik,hogyhaa 
platánon oltják.A kemény héju fajtáját sós vizbe és mézes 
ecetbe t6y# tárolják,esetleg a magjainak eltávolitása után 
a  fiigéhez hasonlóan a napon aszalják és felaggat ják. Én is 
gyakran tapasztaltam,hogy a magjafosztott,kemény héju fajtá-
ját mézben elteszik, és hogy az ize firom.Jál tartósitható 
ugy is,ha a gyümölcs kocsánytövét egy csöppnyi meleg szurok-
kal bekened,hogy ily módon az edény lezárása után a szőőlótz-
ben uszni kényszerüljön. 

A fenyőfa - ugy vélik - mindennek Ját tesz, mait 
csak alatta termesztenek.Szaporitsuk a fenyőt magjáról a 
meleg és száraz tájakon október vagy november h6napban,a 
vös és nyirkos /vidéken/ februárban vagy mároiueban.A sovány, 
többnyire tengerparti talajt szereti.Sziklás hegyek közt na-
gyobbat és magasabbat találunk,a szél j torta, nyirkosa /tájakon/ 
a csemetéi a burjánzóbbak.De akár hegyvidéken,akár máshol 
kivéinnád elilltetni, tartogasd e fafajtának azokat a helyeket, 
amelyek egy másiknak nem lehetnek megfelelőek.Ezért szántsd 
fel a földterületeket gondosan,és tisztogasd meg,valamint a 
gabonaneműek módjára vese beléjük magot, és gondod legyen rá, 
hogy könnyfí kapával betakard; ugy anis egy tenyérnyinél mé-
lyebben nem fontos elföldelni.A fiatal facsemetét csak  a  
marhajárástál kell 6vnunk,nehogy zsenge állapotban letapos-
sák.Segitesz rajta majd azzal is,ha a magjait három nappal 
előbb vizben áztatod.N,té:nelyek azt állit ják,hogy áthitetés 
révén a fenyő termése megjavul.A fenyőhajtásokról pedig oly 
módon gondoskodnak,hogy televénnyel és trágyával telt kis 
edényekben először sok magot földelnek el,s amint kihajtot-
tak,az erősebbet meghagyva .a többit eltávolitják.únint a 
szokásos növekedésnek indulta hároméves hajtást olyan edény- 
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nyel együtt telepítik át,a elynek a széttörése által a gö-
dörben a gyökerek számára terjeszkedést biztoeitannak.A föl-
det azonban egymás fölött vastagodó réteget készítve egyen-
letesen trágyával szórják meg.De figyelni kell arra,hogy a 
gyökerét,amely egyetlen és egyenes,a felső részéig épen és 

sértetlenül ültethessék át.A metszésük - ahogy meggyőződtem -

csak növeszti a fiatal fenyőket ugy,hogy megkétszereződik 
az a fejlődée,amelyre előzőleg ezámitottál.A fenyőtobozok 
eddig az időszakig a fán lehetnek,és érettebb állapotban 
szedik majd le.De előbb kell leszedni,mint arcig kinyitnak. 
A fenyŐmag,ha nines megtisztitva,nem tud , elállni.Némelyek 
azonban azt mondják,hogy uj és földdel töltött cserépedé-
nyekbe téve a héjával együtt tartósitják. 

A szilvát,ha Ősszel a magjáról szaporitják,november 
hónapban perhha y' s  éc megmunkált talajon két tenyérnyire ül-
tessék  el.Ugyanezeket a magokat február hónapban is ültetik. 
De akkor előzőleg lugos hamuban három napig áztatják,hogy 
hamarosan sarjadni kényezerüljenek.Dugványról is ültetik, 
amelyet január hónap végén,illetve februárban,tizenharmadi-
ka körül a törzséről szedünk,miután a gyökerét trágyával 
bekentük.A termékeny ás nedves talajt kedveli; a meleg ég-
hajlaton jobban fejlődik,de a hűvösön is meg tud honosodni. 
A köves és kavicsos tala3on,ha trágyával serkentik,elejét 
veszik annak,hogy hulló és férges gyümölcstat teremjen. A 
gyökérhajtásait ki kell irtanunk a sudár növésnek kivételé- 
vei,arnelyeket majd csemetéknek tartunk meg.iia a szilvafa 
sinylődik,vizzel egyenlő arányban kevert olajhabot kell a 
gyökereire ráöntenünk vagy csak ökörhugyot,vagy két rész 
vizzel kevert,állott emberi vizeletet,ilietve kemencéből, 
főképp venyigéből való hamut.Ha hullik a gyümölose,egy vad-
olajfa-karót tüzz a kifurt gyökerébe.A hernyóit ás a han-
gyáit pusztitja az,ha veres festékkel,hig szurokkal beken- 
jük,de csak módjával a fa sérülékenysége miatt,nehogy or-
voslásunk azt eredmányezze,amit a méreg.A gyakori öntözés-
sel és folytonos écással segitünk ra3ta.`iárcius hónap végén 
a szilvát helyesebb hasitékoltáesal,mint a héj alá oltani, 
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illetve január hónapban,még mielőtt a mézgaképződése el-

kezdődne.Oltják magába,és befogadja az őszibarackot vagy 
a mandulát,esetleg az almát is,ds annak csak a csenevész, 
apró termésével szolgál.A szilvát napon aszalják vesszőfo-
nadékra téve egy szárazabb helyen.Ezek azok,amelyéket da-
maszkuszinak /damascena/ nevezneklNémelyek a frissen sze-
dett szilvát tengervizbe vagy forró sós lébe teszik,és on-
nan kiszedve az aszalását meleg kemencében vagy a napon 
végzik. 

A gesztenyét a hajtásairól,melyek vadon burjánza-
nak,és a.niagjáról szaporitják.le amelyet hajtásairól ezapo-
ritanak, az annyira  csenevéez, hogy  két évig az életképessé-
ge iránt többször is támadhat kétségünk.Ezért magáról a 
gesztenyefáról kell szaporitani,vagyin é magjáról november 
és december hónapbEm s nesnki anben februárban is.? iss, 
nagy szemű és érett gesztenyét kell ültetésre választani. 
Ha november hónapban ültetjük,akkor könnyit dolognak bizo-
nyul,hogy a terméséhez időben hozzájuesunk.Ha pedig febru-
árban fogjuk Ultetni,akkor - hogy addig eltartson - a kö-
vetkezőképp kell eljárnunk: Száriteuk árnyékban kirakva a 
gesztenyét.Majd egy ezíik ás száraz helyre hordva egy halom-
ba keriil,és valamennyit gondosan folyami  föveny boritea be. 
Harminc nap mulya a fövenyből kiszedve hideg vizbe teszed. 
Amelyek épek,azok alámerülnek; amelyik hibásaz a tetején 
lebeg.Azokat,amelyeket hibátlannak találtál,hasonlóképpen 
/fövennyel/ leszórod,és harminc nap mulya ugyanugy ellen-
őrzt3d. iután ezt háromszor megismételted,mág a tavasz kez-
detéig el kell majd öltetned azokat,amelyek hibátlanok ma-
radtak.Némelyek éppen igy folyami fövenybe téve edényekben 
tárolják.Szereti a puha és a laza talajt,a homokosat vi-
szont nem.A durvahomokon inegterem,de csak a nedveeen.A fe-
kete termőföld megfelelő a. számára valamint a szénpor ás 
a gondosan porhanyositott tufa.A kötött talajon és a vörös-
agyagon aligha nő meg; az agyagos földön és a kavicsoson 

nem hajthat ki.A hűvös éghajlatot kedveli,de a melegtől sem 
idegenkedik,ha nedvesség éri.Kedveli a lankás ée árnyas tá-
jakat s főleg az olyanokat,amelyek északi fekvésüek.Ezért 
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meg kell majd forgatnunk azt a talajt,amelyet fáskertként 
szánunk neki,másfél,illetve két láb mélyen,esetleg egészé-
ben is ugy,hogy akár szabályosan megvont hosszanti barázdák-
ban,akár keresztben járó ekékkel szántjuk fel; 5a trágyázást 

és a porhanyositáe elvégzése után ebbe kerüljön a gesztenye-
mag háromnegyed lábnál nem .mélyebbre Ultetve.Iinden mag mel-
lé jelzés gyan{nt egy vesszőt kell tüznünk.wIindegyik helyre 
amegokat hármasával vagy ötösével tegyük,éa négy láb távol-
ságra kerüljenek egymástól.Akik átültetni kivánják,azoknak 
a kétéves hajtásait kell majd átültetniök.A földterület azon-
ban kapjon,vízlevezetS árkokat,nehogy a felgyülemlő csapadék 
a sarával a oeirázá®t elfojtsa.Akinek kedve van hozzá,az a 
gesztenye tősarjait,amelyek a gyökerén nőnek,szaporitó nesz-
ezővé alakithatja.Az uj gesztenye-ültetvényt folyton fel 
keli áeni_Lárcius és szeptember hónapban jobban növekedés-
nek indul,hogyha metszések révén gondozzuk.A gesztenyefát 
- miként magam is meggyőződtem róla - a héj alá oltják már- 
cius,illetve április hónapban,noha mindkét ezaporitássi mód-
dal eredményes.Szemezhető ie.Oltják magába meg a füzfába, 
de a füzfán lassabban érik meg,ée az ize is fanyarabb. A 
gesztenyét tÚrolják egyrészt vesszőfonadékra rakva,másrészt 
homok között ugy,hogy besüllyesztve ecymással ne érintkez-
zenek; illetve uj cserépedényekbe téve és egy szárazabb 
helyen  elásva vagy bükkfavesszőből font kassokban,ss ugy be-
kenve eárral,hogy szelelőnyílásokat se hagyj rajta vagy 
apró árpapolyvával letakarva,essetleg mocsári sásbál készült 
sürü fonatu kosarakba zártan. 

A többi hónap gyümölcsfáiról. Ebben a hónapban 
ültetjük el a vadkörtefa hajtásait a meleg helyeken áss a 
száraz tájakon,hogy azokat késfőbb beolthassuk; valamint 
az alma,a gránátalma,illetve a birsalma és a citromfai meg 
a naispolya, füge, berkenye, szent j ánoskenyér-fa valamint a ké-
sőbb oltdsra kerülő vadcseresznye hajtásait; nemkülönben 
az eperfa hajtásdugványait és a mandulamagokat reg a diót, 
ha faiskolákban ültetjük el azon a módon,ahogy emlitettük. 
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VIII. A méhekről  

kinek a hónapnak a kezdetén a méhek a tamariszkusz 

virágairól ée a többi vadvirágról olyan mézet gyűjtenek ösz-
eze,amelyet nem szabad elvenni,mert azt télire tartogatják. 
Ebben a hónapban el kell távolitanunk a piszkot a kasokból, 

mert egész télen át nem áll  módunkban  bolygatnunk vagy fel-

nyitnunk azokat.Ezt azonban egy napeütésea,meleg napon kell 
elvégeznünk,főleg a nagymadarak tollaival,amelyek erőeek,vagy 
valamilyen hasonló eszközzel,hogy azok a belső részek is tel 
jeeen megtisztuljanak,ahová a kezünk nem tud hozzáférni.tajd 
minden rést,ami kivül van,agyaggal és marhatrágyával vegye-
sen kenjük be,és a  tetejét rekettyéből vagy egyéb fedőanyag-
b61 csarnokszerien alekitsuk ki,hogy a hidegtől meg a roses 
időjárástól védettek lehessenek. 

IX. Az olyan szőlőtövek rendbehozatala1anmelgek termés nélkül '  
buján nőnek  

ieleg ée napsütötte. vidéken az olyan ezőlőtöveket, 
amelyeken fart nem terem,a levélzet elburjánzik,ée amelyek 
a terméketlenségüket bőséges levélhajtással kárpőtólják,i- 
lyenkor r5videbbre tanácsos rietezeniink; hűvös vidéken viszont 
február hónapban.Ha megmarad továbbra is ez a hibája,akkor a 
körülásott tőkékre folyami homokot vagy hamut  kell  majd hor-
danunk.&émelyek a gyökérhajlatok közé köveket raknak. 

X. A terméketlen szőlő felujitása 

Ebben az időszakban ée ilyen talajviszonyok közt a 
görögök4ezt javasolják,hogy as olyan szőlótőkét,amelyik ki-
merült,a következőképp kell gondozni: A töve felhesitáea u-
tán egy követ tesznek bele tömitée cél0b6l,és négy cotula 
állott emberi vizeletet kell a töve köré önteni,hogy a szi-
várgás a gyökerekig hatoljon.Majd földdel kevert trágyát kell 
rászórni,és a gyökerei körül a  talajt egészen megforgatni. 
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XI. A néhány ágacskából létesitendő rózsakertről 

Jóllehet február hónapbanellett ültetnünk a ró-

zsaágyásokat,mégis a meleg,napfényes és tengerparti vidéken 

ebben a hónapban is létesithetünk majd rózsaültetvényeket. 

Ha palánták hiányában ezeket néhány rózsaágaoskáról kívánnád 
szaporitani,a bogaival együtt kéll majd a vesszőket lemetszé-

ned,melyeken négy ujjnyira vannak a rügyek,dugvány módjára 

elföldelned,trágyával és öntözéssel serkentened.Amint egyé-

vesek lettek,egymástól egy láb távolságra elkülönitve kell 
átültetned,és ily módon bebokrositani velük azt a földterű 

letet,amelyet e rózsafajtának szánni fogsz. 

XII. Ho: e flirt a tőkén e = észen tavaszig mermarad jon  

Hogy a fürtöt a tőkén a  tavasz kezdetéig megőrizd, 
a görögök tanitása szerint1egy olyan szőlőtő körül,amelyen 
sok a fiirt,áss árnyékos helyen egy három láb mélyéégii,két 
láb szélességü gödröt,és durvahomokkal töltsd fel; valamint 
tüzz oda nádakat,amelyek közé folyamatosan hajlitsd be a ge- 
rezddel teli vesszfket,és a fürtök megsértése nélkül kösd rá-

juk ugy,hogy a talajjal ne érintkezzenek,és takard le,hogy 

az eső ne érhesse.Továbbá,ha a görögök tanitása szerint a 
fürtöket vagy a gyümölcstermést a tőkén,illetve a fán soká-
ig meg akarod tartani,alul kilyukasztott cserépedényekbe 
zártan,gondosan lefödve függeszd fel,bár a gyümölcsfélék 

gipsszel fedetten is hosszu ideig elállnak. 

XIII. A juh- és kecskefajták nyájairól 

Ebben a hónapban van az első bárányszaporulat.De az 
ujsziilött bárányt az anyja emlőjéhez kézzel kell odasegite- 

nünk.Előzőleg ugyan a tejéből,amely természeténél fogva sü-
rübb ösezetételii,s amelyet a pásztorok gulásztának /colostra/ 
neveznek,egy keveset ki kell fejnünk; ez ugyanis,ha nem frecs-

csentjük ki,ártalmára lesz a bárányoknaklElőször is zárjuk 
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össze két nafira az ujszUlöttot az anyjával.Azutn egy sö-
tét és meleg akolban tartsuk; miután igy elkUlönitettak a 
kisb:4rányok nyrját, ►z anyajuhokat a. legelőre hajtsuk ki.Hi- 
ezen elegeadő,ha szopni hagyjuk a btlrányokat,!ielőtt az anya-
juhok reggel Iiimsnnének,48 amikor este felé jóllakottan. ha-
zatdrn©k.A 4ig mógerősödnek,az akolba odavitt korpával vagy 
lucern_ival,esetleg - ha van bőven - árpaliszttel táplakoz-
zenek addig,ac.4fg a lassacskán kialakuló életkori fejlettsé-
gtik az anyjukkal egyUtti közös legelést lehetővé nem teszi. 

A ita,eltetée rend jérói_ Az olyan legelők alkalmasak 
a juhfaj sz' ira,amelyek részint ugurfbldeken,részint szik-
kadtabb mezőkön  sarjadnak; a mocsaras ters_iletok ártalmasak, 
az erdős tájak pedig károsak a gyapjas jószágra. )e a  rend-
szeres sdadagoláanak,akár az eleségbe keverve,ekár sz etető- 
vtaly kba ismételten odatéve,meg kell seil tetnie a nyáj ©tr- 
vArytalenságát.A tél folyamán pedig,ha szUkében van a széna 
vr.ry a polyva,adjunk bükkönyt,eeetleg könnyebb táplálékként 
félretett szilfa.- vagy kőriefalevelet.A nyári hónapokban 
pofelkelte előtt legel.jenek,rrlikor a puha fü édességét a 
harmatk4pződés kiváaatoseá teozi;,A tiz árai hőség beálltá-
val egy tiszta ±'oly$viznél vagy kutnél, illetve egy forrás- 
nil itassunk L eg.A déli nap heve elől egy völgy vary egy ár-
nyékos fa nyujteon menedéket.l.lajd az idő előrehaladtával, 
amint a hőség cebkken, ée a föld az esti itarmattól .iegnyir-
koeodik,Bzcilitsuk ismét  legelésre a nyájat.A forrd nyári na-
pokon azonban a juhokat agy kell  legeltetnünk,hogy a birka-
fejek a nap irányától mindig  forduljanak  oi.Tálen vagy ta-
vasezal pedig,hacssk a fagyos időjárás fel nem engednem 
kell kihajtanunk őket a legelőre; a fagyos f'1 ugyanis ennek 
az állatfajnak bajt fog okozni.Ilyenkor egyszer is elég lesz 
itatnunk.A görög juhokat -- mint sz ázsiai fajtákat vagy a 
tarentuíakat - inkább szokásos akolban,mint a réten tarts-
ni,és azt a területet,ahová majd bezárjuk őket,lyuggatott 
deszkával lefedni,hogy a lefolyó nedvesség a drága gyapju 
sér`ilékenysége miatt igy biztonságos tartózkodási hellyel 
szolgáljon.Az egéss év folyamán azonban három verőfényes na- 
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pon a megfürösztött juhokat olajjal és borral kell majd be-
dörseölnUnk.A kigyák miatt,amelyek főleg a jászlék alján 
huzódnak meg,többször égessünk cédruet,galbent vagy női haj-
fonatot,esetleg ezarvasaganosot. 3  

A kecskeakolról y  Ilyenkor kell odaeresztenünk a bak-
keoskéket,hogy a tavasz kezdeti időszaka a szaporulatról fion-
doskodha,son.De olyan bakot kell vAlasztanunk,amelyiknek az 
állán két lecsfing8 kinövés látszik,am.elyik nagy testü,vastag 
combu,zömdk nyaku,a füle a pulyánál fogva lekonyul,kis fejű, 
a hoeszu szőre fényes és dus.A nőstények hágására egy éves 
kora előtt is alkalmae,de hat évnél tovább ez nem tart nála. 
A nősténykecskéből hasonló teetalakut, viszont nagy tőgyiit 
kell választanunk.Annyi keoskét,mint juhot azonban ne zárjunk 
Össze egy akolban,melyet tanácsos a sártól és a trágyahulla-
déktól tisztán tartenunk.A bőséges tejtáplálékon kiviil rep- 
kényt valamint a szamóca és a rsiaeztiafe sudárhajtásaiból 
kell gyakran adnunk a gddölyéknek.Fóleg a hároméves kecskők 
képesek fiaik nevelésére; amit a gyenge anyák ellenek,azt el 
kell távolitanunk.Nyole évnél tovább azonban ne tartsuk az 
anyaállatokat,rnert ez az állatfaj idősebb korában Meddővé 
válik. 

XIV. A makk begyditéeéről 

Ebben az évszakban forditsunk figyelmet a makk begyüj-
tésére 68 tárolására; ezt a munkát a női és gyermeki szorgos-
ság a bogyószedéshez hasonlóan majd könnyen elvégzi. 

XV. A fakitermelésről  

Ilyenkor kell kitermelnink a megmunkálni való épületfa-
anyagot,arikor fogyóban van a hold' Azokat a fakat azonbano-
melyek majd kivágásra keriülnek,a belső  állományukig fejszék-
kel felhasitva egy  ideig hagyd állni,hogy a belső részükből 
a fanedv - ha van bennük - leszivárogjon.A legmegfelelőbbek 
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azonban a következők: Az olyan fenyő,e3elyet gallfenyőnek 
/abies gallica/ neveznek,ha nines  átnedvesedve,könnyU,haj-
lithatatlan és szárazfamunkákhoz igen tartós.Kiválóan elkal-
lat a vöriiefenyő,aaelyből ha deszkát szegelsz a cserepek a-
lá a tetőszerkezet homlokzati és hátsó részében,a tüzveezóly-
lyel szemben oltalmat nyertl; ugyanis képtelen lángot fog-

ni vagy parázzsá üszköeödni.A t ö lgyfa tartás,ha talajburko-
16 munkákhoz ás bizonyos mértékben rudkészitéare használjuk 
fel.Az édes tölgy ópuletfának é® ezólőkarónak való faanyag. 
A gesztenye a meglepő szilárdsága révén mezei famunkákhoz 
és a tetőszerkezetekhez bizonyul tartósnak,valemínt egyéb 
belső munkákhoz,melynek egyetlen hibájaként csak a sulyos-
sbga róható fel.A bükk száraz állapotban haeználhat6,a ned-
vességtől elkorhad.Lind a két nyárfa valamint a fUz meg a 
hárs faragpányk6 zi t nénjrekhŐz néik l8zhetetien• Az égerfa a 
megmunkálásra alkalmatlan,viezont szükséges olyankor,ha egy 
nyirkos helyet kell padlóburkolat-készités céljából aládu-
colnunk.A szil meg a kőris megvetemedik,ha elszárad; a vete-
medésüket megelőzően alkalmasnak tartják kapocsfának.A gyer-
tyánfa a legnegfelelőbb,a ciprus kiválá,az erdei fenyő,he 
nincs száraz állapotban,akkor nem tartős.Ennek a gyors kor-
hadásával szemben - Szárdiniában tudtam meg - oly módon jár-
nak el,hogy a kivágott fatörzseit egyrészt egy évig valami-
lyen halastóba4sUllyesztve hevertetik egy későbbi feldolgo-
zás szám{ra,másréezt homokba temetik a tengerparton ugy, 
hogy azt az iszaphordalékot,amely ellepi,a váltakozó ezintU 
tengerár hullámverése mossa le ráia.A cédrus tartós,ha ned-
vesség nem éri.Azok,melyeket a déli égtáj felől vágnak ki, 
használhatók; de amelyeket észak feiől,azok magasabbak ugyan, 
viszont könnyen meghibásodnak. 

%VI. Az öregebb fék átöltetéséről  

Ebben a hónapban a sz.raz,meleg ős napeUtötte vidéken 
- miután az ágakat lecsonkoltuk - alte.sük át a nagyobb fákat 
gyökérzettik megsértése nélkUl,sok trágyával és öntözéssel gon-
dozva. 
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XVII. A görögök szerinti olaJkészitéeről és finomitáeról 

A  görögök  az olajkészités előirásaira vonatkozóan 
ezeket rendelték. el: Csak annyi olajbogyót kell szednrink, 
amennyit az est közeledtével kisajtolhatunk.Az első olajzu-
záshoz a követ lazán kell beállitanunk.A szétzuzott magok 
ugyanis szennyeződést okoznak; ezért az első sajtolnivaló 
csak a bogyó busából áiljon.Fiizfaveeszőből font kosarakat 
kell készitenUink,nert azt mondják,hogy ez a fafajta az olaj 
hasznára válik.Finomabb minőeégü lesz az olyan,amelyik ma-
gától folyik ki.Majd ugy rendelkeznek,hogy sót meg nitrumot 
keverjünk a fries olajhoz azárt,hogy ez az eljárásunk a sü-
rüsödését megakadályozza; azután - amint leülepedett rajta 
az olajhab - a tiszta olajat harminc nap mulva üvegedények-

be töltsük át.M4sodszor hasonló eljárást alkalmazzunk.de 
szorosabb kabeállitássai zuzzuk. 1  

XVIII. A liburnuszihoz hasonló ola,1  

A görögök azt mondják,hogy a liburnuszihoz hasonló 
kiváló olaj készül akkor,ha finom,friss olajban száraz tar- 
vénygyékeret,babérlevelet meg palkát - valamennyit megtörve 
és porhanyósra szitálva - pí3rkdlt a tört sóval elegyited,ée 
ha az olajba szórt anyagot sokáig kevergeted; ezután három 
vagy valamivel több nap mulva,amikor majd megszikkad,fogyaszd. 

XIX. Hogy a szennyezett olajat tisztited  

Ha szennyeződik az olaj,azt javasolják,hogy pörkölt, 
de még meleg állapotban lévő sót szórjunk rá,és gondosan 
Esdjük le; igy rövid idő mulva letisztul. 

XX. A nagyon büdbs olajról 
4 

Ha  nagyon Was  a ezaga,mag nálkiili friss olajbogyót 
kell megtörni,és egy metreta olajba két choenioa-val tenni. 
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Ha  bogyóval nem rendelkezünk, az olajfa zsenge hajtásait 
kell hasonló módon cnegtörnünk.Aémelyek mindkettőt összeke-
verik só hozzáadásával ise.De ez egészet egy vászondarabba 
borítva felfuggeeztik,és igy az olajedénybe beteszik.Azután 
három nap elteltével kiszedik,és az olajat másedényekbe 
öntik át.Pások égetett régi tégla közé rakják.$okan árpá- 
b61 készült kis  cipót sífllyessztenek bele ritkaszávésii vá-
ezonba burkolva, és időnként . ujbál kicserélik.Amint ezt két-

szer vagy háromszor megismételték,sót adnak hozzá,ée más e- 
dényekbe átöntve néhány napig ülepedni hagyják.Ha pedig vé-
letlenűl valamilyen élőlény hullana bele l és az olajat kel-

lemetlen bLagKva tenné,  á görögök  ugy w  dPa eskeznek ,bngy egy 

maroknyi koriandert függesszünk bele az olaj metretájaként, 
és hagyjuk igy néhány napig.Ha a kellemetlen btiz nem ezünne, 
addig nserálgessiik a  koriandert . amíg ez a hibája fennáll. 
Főleg azonban az válik majd a javára,ha hat nap mulya tisz-
ta edényekbe öntik át; még helyesebb,hogyha előzőleg ecet-
tel kezelik.Egyesek száraz ész tart görögszénamagot adnak 
hozzá,esetleg izzó olajfaparazsat mártogatnak többször az 
olajba.Hogyha a szaga osipőss,azt tanáasolják,hogy a szőlő 
magjait - amelyeket a  görögök  gigarta-nak neveznek - meg- 
törve és egy halomba gyiijtve etlllyesszUk bele. 

XXI. Az avas olaj kezelénóről 

A görögök azt mondják,hogy az avas olajat igy kell 
kezelni: Azt tanácsolják,hogy a fehér viaszt tiszta és kivá-
ló minóeágii olajban feloldva s még folyékony állapotában 
tegyük bele,majd hevített sót adjunk hozzátakarjuk le v és 
gipsszel lássuk el.Igy következik be az,hogy az olaj megtísz-
tul,miután az ize és a szaga megváltozott.Linden fajta ola-
jat azonban föld alatti helyeken  kell  tárolnunk,és olyan 
tulajdonsága van, hogy a napfény vagy a tüz hatására megtisgz-
tul,illetve a forró viztől is,ha egyuttel az edényben kever-
jUk. 
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XXII. Az olajbogyó eltevéséről  

Ebben  a  hónapban is tegyünk el olajbogyót.Ennek faj-

tái különfélék.A columbas-bogyá 1igy készüls Csombormentát 
szórsz az olajbogyó egymás fölötti rétegeire,és egy kevés 
mézet,eoetet meg sót öntess a közbülső rétegre.Hasonlókép-
pen: olajbogyót teszel az ánizskapor vagy a kapor,illetve 
a maeztiafa ágaíra,és as alájuk rakott olajfahajtásokra egy 
hemina ecetet meg sós levet öntesz, és az edény pereméig te-
litődni hagyod ezt az egyveleget.Másképpen: a kiválogatott 
olajbogyót sás lében érleled.Negyven nap mulva a sós levet 
leöntöd róla teljesen,azután két rész mustpárlatot,egy rész 
ecetet és apróra vágott mentát teszel az edénybe,és az olaj-
bogvára ráántöd,hogy az a teljes felöntés következtében a 
teteién usszék.L sképpen:  a  kézzel szedett olajbogyót egy 
egész éjszakán át benne hagyod a párolgó gőzben deszkára 
vagy vesezőfonadékra téve; reggel a gőzből kivéve tárt sS- 
val megszórod és fogyasztod; ez nyolc napnál tovább nem tud 
elállni.iásképpen: a hibátlan olajbogyót először is sás lé-
be rakod; negyven nap mulya kiszeded,és egy éles náddal ket-
té vágod; s ha édesebbé kivénnád tenni,ugy két rész szőlő-
izt és egy rész ecetet,ha pedig csipósebbé,ugy két rész Bee-
tet és egy rész szólóizt kell majd ráöntened.ai ►ásképpen: /ve- 
szel/ egy sextarius aszubort,a jól megrostált hamuből any-
nyit,amennyit két kézzel felmarkolez,az óborból egy simi-
ciculust2valamint egy csomó cipruslevelet.Aiután az egészet 
összekeverted,ráöntbd az olajbogyóra,lenyomkodod,ée réteget 
készitve addig töltögeted,amig sas edények felső  pereméig nem 
érez.Másképpen: a ráncosra összefonnyadt olajbogyót,amelyet 
hullottan találsz,öeszeszeded,és tört sóval megszórva kite-
szed,amig a naptól megaezalódik.aJajd babérlevelet alája t6-
ve az olajbogyó-rétegeket gyakrabban váltogatod; azután sü-
rü mustlevet egy maroknyi csomborral együtt két-három főzés-
sel felforralsz,és - miután felmelegedett - az összeszedett 
olajbogyóra ráöntöd ugy,hogy egy csipetnyi sót hozzáadva és 
egy nyaláb ezurokfilvet beleszórva az egész levet rálocsolod. 
Máskippen: a fáról szedett olajbogyót mindjárt elteszed,ru- 
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tét és petrezeelyiet raksz k3z4je,és időnként kömóny1ével 
étitatott sé részórásával tetázed.Utoljára mézet meg ecetet 
Unteez rá.Végül tetszés szerinti mennyiségü,finom olajjal 
elegyited.ésképpens fekete bogyét szedsz e fcról, és fel-
halmozva sós lével puhitod; azután egy fazékba két rész mé-
zet,egy rósz bort ós egy fél rész mustpárlatot teszel; mi-
helyt felforrt,leveszed és megkevered,valamint ecettel ele-
gyited; azaikor kihUlt,az olajbogyóra e zurokfaazálat tere-
getsz,és ez egész levet felülről i 5ntUd..Asképpen: a ezá-
r6n6l fogva szedett olajbogyót hérom napon át vizzel meg-
hinted;  azutÉn sás 16be teezed,ée hét nap mulya kiszedve a 
must ős ecet egyenlő ar' nyu sulyelosztáa ívat egy  edénybe 
rakod; s a megtF31tUtt edényt ugy fedd le,hogy nthany szele- 
lőnyilást hagyj rajta. 	. 

Milli. A nnapórdrG];  

Az időszcémi,tás a novembert meg a februárt e napok ó-
raboosztAsv révén egyenlővé tette. 
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T I ZE R I3A R IA A DIK KON YV 

avagy a 

!?ECEIBER 1I3WAP 

A fejezetcimek: 

I. A gabona,a bab meg a lenmag vetéséről 
?I= A  szőlőnek szánt talajok felásásáról ós a fakiterme-

lésről; a karókról meg a szőlőkarókról valamint . 

a babér-,mirtusz- és a maeztixolajrói meg a mir-
tuszborról 

III. A  kertekről: benne a salátáról,a fokhagymáról,az alpi-
cum-hagymSrál,a vörashagymáról,a mustárról meg a 
borsfUről 

IV. A gyümölcsfákról: benne a hypomelisről és a többi hó-
nap gyimölcefáiról 

V. A répa tAroláeáról 
VI. A tengeri sUn,a sonka és a szalonna bea6zásáról vala-

mint a madárcsapdák felállitáaár6l 
VII. A napóráról 

I. A gabona.a bab ineR a lenmég vetéséről 

Ilyenkor vetik a gabonaféléket: a buzát,a tön-
kölyt,az árpát,noha az árpa vetése már kései.A bab a Iiétha-
lom-ünnep2tájén is vethető.Ugyanis a téli napforduló multá-
val helytelen a vetéee.Ebben a hónapban is lehet vetni len-
magot egészen december idusának hetedik napjáig.3 
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Ii. A ez6lőnek szAnt tala ok felásásáról Se a fakitermelés-

ről ._.._. 
Ilyenkor,de csak tizenharmadika után fogjunk hoz-

zá szőlőtelepitévéljából a talajok feláeáeához,ahogy elő- 
zileg isnertettük.Lbben a hónapban a fát is 361 kitermelhet-
jak; karókat,kosarakat meg szőlőkarókat is késziteUnk.iIivös 

vidéken késziteUnk babérolajat is,valemint a mirtusz.4a a 
masztixfa bogyóit olajkéazités céljából zuzzuk össze,és a 
mirtuezbort ugy állítsuk eiá,ahogy előzőleg elmondtuk.l. 

III. A kertekről 

Ebben az időszakban kell elvetnünk a salátát,hogy 
a palántáját februárban átUltessUk.h ár ilyenkor is lehet in-

tetni fokhagymát,ulpicum-hagymátmeg vöröshagymát valamint 
mustárt meg borefiivet olyan eláirá® és mód alapjára, ahogy azt 
előzőleg enlitettUk. 

IV. A gyUm.ölcefákról 

A  hypomeli éolyan gyUmölos,anely - mint sytartialis 
állitja - hasonló a berkenyéhez.A közepes nagyeágu és fehér 
virágu fán terem.hnnek a gyümiloenek édeskés ige a  savanyu-
val elegyee.Deoember hónapban illtetik a magjait edényekbe 
téve.Pebruár hónapban azonban a hypomelie hajtását - de csak 
amikor egy ujjnyi vastagságura megerősödött - áthitetik egy 
puha talaju,bóven trágyázott kis gödörbe.uleg kell azonban 
erősiteni,4ert hamar elszárad,ha a gyökereit a szél kikezdi. 
Se :amiféle talajt sem vet meg.Szereti a rneleg,napsütötte,ten-
gerparti vidéket,eok esetben a sziklásat is.A hűvös éghaj-
lattál idegenkedik.Oltani nem lehet,az életkora igen rövid. 
A termését szurkozott és biztonságosan zárt korsókban vagy 
nyárfa-füréezporban,esetleg szőlő közé tett boros edényekben 
tárolják. 
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V. A répa tárolásáról  

Ilyenkor  - miután a répát apró darabokra szeletel-

tUk,meg egy kissé felfőztük,és egy egész napon át gondosan  

ezáritgattuk,hogy nedvesség ne aneradjnn benne,a miután a  

mustárt szokás szerint ecettel elegyitettük - legyen gondunk  

arra,hogy eltegyük és ízesiteük,valamint edényekbe téve zár-  

juk 1e,és néhány nap mulva,aiután .iegizlelve ellenőrittcik,  

fogyasztásra adjuk ki.Ezt a dolgot majd januárban és novem-

ber hónapban is elvégezhetjük.  

Vi. A tengeri eUn,~  ,sonka és a szalonna besózásáról valamint  

a aci. resa  dák folállitAsáról  

löknek hasznot hajt  a tengerpart, ahol annak a hold-  
nak növekedése hat kedvezőe a~nely valamennyi tengerben álős  

állat és kagylotestét a növesztő ereje révén nieghizlaltat-
ja,azoknak ilyenkor is gondjuk legyen arra,hogy a tengeri  
sün huedt besózva eltegyék.Ezt a szokásos módon készítik el.  
Lzt a munkát valamennyi téli hónapban jól elvégezhetjük. A  
sonkát meg a szalonnáit is elkászitjük,de nemcsak ebben a  
hónapban,hanem minden olyanban,anelyben a tél hidege tartó-
sitja.Ebben az időszakban az alacsony erdők meg a bogyóter-
mő cserjések mentén a rigók ég a többi madár fogásúra csap-
dákat lesz tanácsos feiáliitani.Ezt a madárfogást egészen  
március haváig  üzik. ~i 

VII. A napóráról  

Időbeosztásban a december az ellentétes mozg€sirá-
nya miatt a január mellé kerUlt,mert az árnyékvonala ennek  
ugy növekszik,mint ahogy amannak csökken.  

I. óra 	29 láb  
II. " 	19 	n  



— 266 — 

III. óra 15 láb 
V.  " 12 " 
V.  u lo If  

VI.  It 9  to  

VII.  " lo 14 

VIII.  " 12 tt 

1:6. rt 15 " 

if. . " 19 " 

XI  • t1 29 " 



L'AGYARf Z ő jEGYZE,TEK 
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A római számozás az egyes fejezeteket,az arab szá-
mok az egyes fejezeteken beldli jegyzetek sorszámait jelölik. 

ELS 	tiJNY V 

`. 

1. A bevezető rejtett kritikdt jelent Columella retori-
zi16 stílusával szemben,aert Palladius a nyelvi kifejezés 
eszközeiben általában egyszerösógre,rusztikus közlésmódra tö-

rekedett. 
2. Palladius a Varro felosztása szerinti /acricultura, 

res pecuaria,viliatica paetio/ főbb mezőgazdasági ágakon ki-
v1 a hagyománynak megfelelően még igen sok egyéb ismereta-
nyagot is felsorol,amit a földmöves képzéséhez fontosnak 
tart.Ez ismeretanyag közlésének módját mezőgazdasági munka-
naptár formájában kivánja megvalősitani. 

1. A földm'ivelóere vonatkozó elŐirások közül Palladius 

kiilönösen a szorgalmat /industrial hangsulyozza,amely már 

Catonak is alapvető életelvei közé tartozott. Ld. De Buis 
virtutibue contra /L./ Thermum.Oratorum Romanorum Fragmenta, 
ed.H...ialaovati.Torino 1955,fg. 128. /= Pest. p.35o,26/ 

I.V. 

1. Aqua de metallie: olyan viz,a:ely a bányák . €iyén 
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az aknákban vagy a tárnukban gyUlemlik össze,és ezért a tisz-tasága 
kifogsolható. Vö.Cesner: 	YY.köt. 8. 

v . 

1. A levegő és a viz fontossága mellett Palladius nagy 
figyelmet fordit a talaj helyes megválasztásának szabályaira. 
A talajnemek differenciált jelölésére ld. a bevezető tanulmány 
erre vonatkozó részét. 

2. A talaj termékenységének felismerését Vergilius is 
ehhez hasonlóan ismerteti: Ceoreica II. 226-58. 

3. A szőlőnek való földek közUl legmegfelelőbbnek a hal-
vány és porhanyós valamint a domboldalon fekvőt tartja,amely 
a eikvidék szőlőinél nemesebb bort terem /Pa11.I.6,7/. 

4. Vd. Cato: De agricult. 1,2; Varro: Rerum rust.lib. 
1 .12,2. 

VI.  

1. Ez a fejezet a legfontosabb az Opus agriculturae 
könyveiben,,mert Pallacus itt vall leginkább aagáról és a bir-
tokain dolgozó embertársairól.A szorgalom és a mezőgazdaság-
hoz szükséges utasitások kapcsán rendszertelen gondolatmenet-
ben több elmés,valószinUleg a mezőgazdasági gyakorlatban ak-
kor még szállóigének vagy közmondásnak ozámitb megjegyzést 
tesz,melyekre a bevezető tanulmányban gyakran hivatkoztunk. 

2. A ház urának időnkénti jelenlétét /praesentia domi-
ni/ alir Cato is fontosnak tartja /De agricult. 4,2/,Columel-
la viszont :iagora kiivatkozva az állandó ott-tartózkodást ja-
vasolja /1.1,18/. 

3. Forró égív alatt fekvő szőlőskertekben a kacsleve-
leket meghagyták a tőkén,hogy a tUző nap kevésbé szikkassza. 

4. Vulturnus: délkeleti szél.Coluaella azonban arról 
is tudosit,hory a hispániai 3aetica provinciában igy nevez-
ték az Iurust,amely szintén délkeleti szél volt /V.5,15/. 
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5. A colonue szó jelentése itt bérlő.Az emlitett kár, 
illetve pereskedés abból adódott,hogy a bérleti szerződés 
feltételeit a colonusok gyakran nem tudták teljesiteni,eb-
ből következően eladósodtak. 

6. E negállapitása : eglepő, sert ellentmond a hagyományos 
felfojásnak.A déli szél /auster/ ugyanis nedves,forrd szél 
volt,mely mindent  kiezikkasztott.Cato és Plinius anerínt ár-
talmas a gy m ilcefr kra, és elveszi a bor erejét /De agricult. 
31,2 . ; E3ist.Net . XVII.lo/. 

7. Keresztjárom /ingom/ volt a neve a szőlő magasban tür-
tán6,vizszintes nbveezté©ét szolgáló gyakorlatnak.Varro négy 
fajtájat emliti meg: rud,nád,kötél ée szőlővessző /Rerum. 
rust. lib. 1.3,2/.A szóló karóra és fára futtatása mellett 
a lugasok kial,akitásában volt fontos szerepe. 

8. A kötözés helyét a szélviharok okozta séralásek . miatt 
kellett váltogatni.VÖ. Col.V.6,27. 

9. A meg©zeLnélyesitée értelme: Addig kell kapálnunk a 
sz6lőt,amig a rügyei ki nem nyilnak,mert késedelem esetén 
csak gyenge termésre ezithatunk. 

lo. A földeket olykor égetéssel is termékennyé kivántók 
tehni,ezért Palladius ennek időnkénti ismétlé®étjavasolja. 
Vö. Columella: nam penitus arvie sulcatis maiore incremento 
segetum arborumque foetus grandescunt /De  re rust. 11.2/. 
De ezt a célt szolgálta az összehordott gyomnövényzet fel- 
perzselése is. 

11. Castitas: az erkdlosi tisztaság,a haszonlesés nélkU-
li önzetlen magatartás megazemélyesit6je.A görögök nagyra 
beceUlték az oiajfát.Torméoét,"?inerva bogyóját" csak tisz-
ta kézzel volt szabad leszedni. 

12. A osillagfurt /lupinus/ nemcsak takarmánynövény volt, 
hanem zöldtrágya gyanánt is szolgált oly módon,hogy sovány 
talajon a földbe gyakran beszántották. Yé3. fall. X.9. dint 
a palladíuei házipatika kelléke a juhok viszketegségének 
/prurigo ovis/ gyógyitásában nyert alkalmazóst. 

13. iLlromhónapos vetésnek /trimen©tris satio/ azt tartot-
ták,aielynek a magja a vetéstől ezámitott harmadik napra 
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ért meg.Oiyankor használták,ha a renden vetéssel elkéstek, 

vagy ha a mostoha természeti viszonyok nem engedték meg a 
nemesebb magfajták termesztését.Ilyen volt a "háromhónapos 
buza" is,amely minőségben az őszi buzánál /eiligo/ gyengébb-
nek bizonyult, és amely a mai tavaszi buzához hasonlitott .Vö 
Columella 11.9. 

14. A mezőgazdasági munkák felfigyelőjének /agri prae-
sul/ a hatásköre nagyjából a viliouséhoz hasonlitott.Erre 
utal az a körülmény is,hogy Palladius egyrészt a vilitust 
nem emliti,másrészt hogy őt is a vilicushoz hasonlóan a rab-
szolgái közül választja.Ebben az óvatosságra intő  javaslatá-
ban ugyancsak leplezetlenül érvényre jut az a sok évszázados 
gyakorlat,amelyhez az ilyen rabszolga "kiemelése" esetén a 
földbirtokosok tartani szokták magukat.VU. Columella 1.8,1. 

VII.  

1. A mocsaras,egészségtelen helyek elkerüléséhez vö. 
Varro: Rerum rust. libr. I.12; Columella 1.5,6.E helyekre 
a munkások életét veszélyeztető munkák elvégzése céljából 
Varro a rabszolgák helyett felfogadott napszámosokat kül-
dött. 

VIII.  

1. Az épület itt általában a majorsági birtokon lévő 
valamennyi ingatlan jellegii létesitményre vonatkozott,a-
melynek két fő részét a hagyományon gyakorlatnak megfelelő-
en a villa urbana és a villa ruetica képezte.Az előbbi a 
föidbirtoktulajdonos központi,a többi épületrésztől elkülö-
nitett,téli ás nyári szálláshellyel szolgáló lakosztálya 
volt,amely®t Palladius sajátos mádon praetoriumnak nevez. 
:kivel a gazdaságnak mindenképpen javára vált,ha a birtokos 
és a családja minél több időt töltött a villájábah,ezért a 
mezőgazdasági szerzők a gazda jelenlétét igen fontosnak tar- 
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tották.Ebból a lakóházból történt ugyanis a birtok mezőgaz-
dasági munkáinak az irányitása.Ezt a központi lakrészt a tu-
lajdonos rendszerint városi stílusban - innen az elnevezése - 
a saját anyagi lehetőségéhez és fényűzési igényeihez mérten 
épitette megannek lehetőségével Palladiue is számol,amikor 
az épitkezéaek kapcsán sokszor nem mulasztja el szóvá ten-
ni,hogy a vállalkozónak milyen épitóanyagok és megoldási le-
hetőségek közt áll módjában választania /agyagpadlázat,fa-
burkolat,signiai vakolás,mozaíkdiszitéa,márványburkolat stb/. 
A vagyonosabb rétegek versengése ugyanis a későcsászárkor-
ban sem ismert határt,ezért mindent megtettek,hogy városi 
villájuk fónyiizn kényelmét a vidéki jószágukon is biztosit- 
sák. 

Az előbbi lakóházhoz tartozott,többnyire közvetlenül 
egyboépitve a tulajdonképpeni villa rustica,amelynek köze-
pén a gazdasági udvar /core/ kapott helyet.Ebben a hatalmas 
épiilettömbben helyezkedtek el a mezőgazdasági épületek: a 
majoros /vilicus/ lakása,a hálótermek,konyhák,rabszolgák . 

helyiségei, továbbá az istállók,ólak,ceürök,raktárak,pajták, 
bors ós olajsajtóló helyieágek,pincék valamint az ergastu-
lum,amely a rabszolgák beintetésére szolgált. 

Az épület alapjainak lerakásakor nagy gondot forditot-
tak arra is,hogy a lakóház a nap járásihoz képest a legked-
vezőbben helyezkedjék el.A téli szálláshelyeket a napstités-
nek leginkább kitett oldalán alakitották ki,a nyáriekat 
/mansiones aestivae/ viszont a nap hevétől leginkább védett, 
északi égtáj felöl.Ugyanez a szempont érvényesült a burko-
latok megválasztásában is.Amint Palladius szavaiból kitűnik, 
a téli szálláshelyen az édes tölgyből  /aesculus/ készitett 
padlózatot tartották a legjobb faburkolatnak,a nyári szál-
láshelyen pedig kőlapokat raktak le,vagy márványburkolást 
alkalmaztak,hogy a helyiségek hUvösségét minél jobban biz-
tositsák. 

A villa ruetica azonban tágabb értelemben a későbbi  
szóhasználat szerint magát az egész majorsági ópUletet is 
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jelentette,magába foglalva a villa urbanat és a hozzá tar-
tozó földbirtokot is.3zeknek a gazdasági - ópdileteknek a né- 

rate és a száma a földbirtok nagyságától függően kyalönböző 
volt.A latifundiumok birtokosai több ilyen villa rustioat 
is őpitettek,amelyekben a munkát a Aegbizott majorosok,in-
tézők irányitották.Később a birtokrész bérbeadása esetón 
a villát is atengedték használat coljára a colonuenak.sig 
az itáliai földbirtokosok az €v legnagyobb részét rendsze-
rint R6m4ban töltötték,addig a provinciákban 616 tulajdon©-
sok inkább a sajtit villa ruaticajukba tart©zkodtak,ebből 
következően  a riezőg azdasági munkík irányitásával is  többet 
törődtek.Ld. Ürögdi György: Róma kenyere,Róma aranya,Buda-
pest  1969,48-51. 

2. Sár a bevezető tanulmányban már röviden utaltunk 
e szövegrész fontosságáramost a részletesebb kifejtése cél- 
jóból visszatórUnk rá. 

üivel ritkáéi lel a régész többre,raint épületala-
pokra,és még ritkábban sikerül az úpitaszet elemeivel: osz-
lopokkal,pillérekkel vagy faldekorációval az eredeti épü-
letmagasság meghatározása, ezért csak feltevésekre támasz-
kodhatunk.A régészet u ynis már rég óta keresi  azt az ösz-
ezefiggéet,ami az ópületek alapjának mélysége valamint a 
hozzá tartozó  fal magassága közt fennáll. G.Th. Schwarz e 
kérdést felvető tanulmánya három antik forrást szálaltat 
meg.Az első Vitruvius,aki az ópitészetről szólva sajnos 
csak általános utasitásokat arl,mert a gyakorlati kivitele-
zés normáit ismertnek véli /De architectura 1I1.4,1-2; II. 
9,10-11/. A második Palladiue,aki e fontos szövegrészben 
/I.8,2/ határozott adatokkal szolgál az épulet alapjaira 
vonatkozóan.szerinte az alapot a talajminőség figyelembe-
vótelévei,a földszinttől az ereszig ozánitott épületmagas-
ság 1/6,1/5-re vagy 1/4-re kell kimélyiteni.Bgyediil a szik- 
láo talaj képez kivételt,ahol 3o,illetve 6o cm mély árko-
lást elegendőnek tart.A harmadik forrás egy VIII. sz-i kéz-
iratból való szöveg: az un. bIappae Claviculae,amelyben a 
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mértékegységet a statura /eanberiagaeság/ szolgáltatja. E 
kéziratból Schwarz értelmezése szerint kitrdnik,hogyha az 
épületet 4 staturára méretezzifk,az alapot 1 staturára kell 
kimélyitenunk; ha 3 statura a magassága, az alapnak a "vál-
láig" kell csak érnie,ha viszont az épiilet 1 statura magas-
ságu,ugy csak a "térdéig" kell kivájnunk.Ezt olyan ép3letek-
re vonatkoztatja,amelyeket fatető borit.Ha a tetőzet bolto-
zással késziil,akkor az alapot olyan mélyen kell kimélyite-
nünk,mint maga az ép`ilet nagysága.Lz utóbbi esetben a bel-
ső falnak a földszinttől a boltozat kezdetéig terjedő magas-
sága a mérték. 

Ha  1 staturát 4 cubitusnak /könyök/ veszíink,& Jappae 
Claviculae adatai megegyeznek a Palladiuséval,a boltozaté-
pitkezés vonatkozásában pedig kiogószitik.Noha nem világos, 
milyen körUlmények közt elegendő - Palladius szerint - az 
eredeti épUletmagae®ág 1/6-át alapul venni,a többi adat jól 
egyeztethető.1a feltételezz°ak,hogy x = az eredeti épiiletma-
gassággal és P = az alapmélységgel,akkor: 

x = 4 P rossz talajviszony esetén 
x = 5 P 36 talajviszony esetén 
x = F 	boltozás esetén 	. 

Az Aventicumban végzett ásatások - mint Schwarz állit-
ja - meglepő bizonyitékokkal szolgáltak a fenti számarányok 
helyességének értékelésében,nemkülönben egy római Svájcban 
lévő éptilet méreteinek felbecetilésében. Ld. i.m. 449 és 453. 

IL  

1. A padlózatot is a tulajdonos anyagi helyzetéhez mér-
ten készitették.Az igénytelenebb Földbirtokos égetett agyag-
padlóval /pauimentum tostaceum/ is beérte.Ennél jóval érté-
kesebb és szebb volt a márvány valamint a fényUző igényeket 
i® kielégitő tessera /négyezögletea/ és scutula /téglalap a- 
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laku/ kövek,a:aelyekből mozaikpadlót is lehetett kósziteni. 
Palladius azonban tekintettel van a szilkösebb kórtilményekre 
is,ezért a padlózatkészitéshez a  márványport és a habarcsot 
is javasolja. 

X . 

1. Tibur város latiumban az Anio vizesése jellett /ma 
Tivoli/. Ilirnevét a lunai /Carrara/ márványnak versenytársá-
vá lett travertin kitermelésének kászánhette.Ha ezt a fehér 
mésztufakövot megcciszolták,olyan ragyogóan csillogott,mint 
a árvány.Rómában a Colosseumot travertinnel burkolták,de 
már korábban Augustus császár is ezivesen használta. 

2. A szövegben szereplő "galambszinti .folyama. mészkő" 
/saxum columbinusn fluviale/ értelmezése nem világos. 

XI 

1. Ott,ahol a birtoktulajdonos lakosztálya /praetorium/ 
van a villa urbanaban. 

2. Imbrex: öbiös,félhengcr alaku cserép a fedémcserepek 
érintkező vonalának lefedésére; tegulas lapos téglacserép 

XII.  

1. Az áp9iletnek ezt a falmagasságára vssnatkozó, az ebéd- 
lő /triclinium/ és a hálószoba /cubieulum/ nagyságát megha- 
tározó aráraysz£mitáet G.Th.Sohwarz figyelmen kivid hagyja. 
Vö. Pall. 1.8,2. 

XIII.  

1. Ehhez hasonló munkát it le Cato a sajtolóhelyiség 
kéezitéeekor is: De agricult. 18,9. 
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1. A m;irv anyvakol4s /opus alberium/ igen tetszetőa un-
kiinak szó itott,ezárt Palladius másutt is  javasolja a villa 
urbana helyiségeinek díszitósére /firdők/.Olykor azonban vé-
delmi cólt is azolgált,mint a aéhészetben,ahol a kasok alatti 
411v4njok vakolataként ;'tolta a cyikokat abben,hogy a méhek- 
hez feles aszanak /Pall. 1.37,7/. 

2. Aecia: Egy cs4k4nyhoz hasonló eozkaz.Palladiuenfl itt 
csak az egyez.r'i,keekeny fejd formájában szerepel,de a lnesá-
gezdaeági munkaeszközüket felsoroló jef'yzékében egy aecie-rast-
run tipueat ici emliti /1.42,3/. lid. I .D. "Ihíte: Agricultural  
implements of tize ronen world, Cambridge 1967,66-67. 

XVII.  

1. A si rtiai vakolás /opus 3ignium/ a  Latiumbnn lév$ Sig-
nia - ma Segni - vtlrosdról kapta a nevét.Ez az apróra tört 
cserópb'1 ós :nóezbál kevert anyag főleg padlózatkészitéenél 
nyert alkel a_vI3t. V'd. Oo1.I.6,12; Plinius,dist.Nat. XXXV.46; 
Vitruvios a VIII.6,14. 

2. I% Ade ;vizes kenőcs elkészitésére ezen kiv€il önég két 
receptet kt3zöl /Pall. 1.40,3/. 

XVIII. 

1. A római borospince /cella vinaria/ korntsem volt o-
lyen.,:tin.t itt m'lunk.A 1erfőbb jellegzetessége abból adódott, 
hogy a pincehelyisó;et gyakran feltilr51 nem fedték le,igy a 
bor a lepecsételt amforákban vagy hordókban a ssabad ég alatt 
llott,az időjó.ris viszontags6gainak kitéve.A borospince el-

helyezésekor azonban arra Uyeltek,hogy a közclében legyen 
a présház /caloatorium/,hogy az itt kisajtolt bort kőnny.b-
ben t irolhassák. 

A Palladíus által is vertetett borospince /basilicse 
forma/ azonban már egy technikailag bizonyos szempontból  fej- 
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lettebb pincegazdaságra vall,mert a préshfizat,amelyet egy 
kissé magasabbra épitettek,egy csőrendszer közvetlenül a 
hordókkal kapcsolta össze,amelyek a présház kUlső fala tö-
vében,a csővezeték alatt alltak.A présház lépcsője mellett 
bee:illyesztett két kád,anelyekből az emlitett csővezeték el-
rrazódott,még azt is lehetővé tette,hogy a bort minősége 
szerint osztayozzák.A csővezetéknél megtelt boros edénye-
ket a présház köriili, feltehetően az oszlopokon nyugvó tető-
vel fedett pincetérségben helyezték el,igy bizonyos foku vé-
dettséget nyertek.Bőséges termés esetén előfordult,hogy sok 
hordót ne.l lehetett megfelelően a tető alatti pincetérség-
ben  elhelyezne,ezért Palladius állványok /asells/ alkalma-
zrslt vagy a hordók egyé,sra halmozását j avasol ja. Azok szá.-
mára pedig, akik a borukat igényesebb körülmények között ki-
vánják tárolni,egy présház mintájára épitett helyiséget a-
jánl,a elyben a boros edények ászokfán vagy állványon sora-
koznok,és aaelynek az alja téglapadlózattal van elkészitve, 
hogy a kifolyó bor arról az alatta lévő kádban összegyiil-
hessen. 

XIX.  

1. Az olajhab /amurca/ a római mezőgazdasági életben 
igen  nagyjelentőségre tett ezert.Többek közátt - ugy vél-
ték - megvédi a  gabonát a zeizsiktől,egértől,hangyától nem-
csak a csUrben,hLnem a szérin is.De általában jónak tartot-
ták rovarirtásra,és a juhok rühessége ellen is felhasznál-
t<ák. 

2. Vb. Colunella 1.6,16. 

XX . 

1. Az olajsajtolás tárgyi magyarázatához 1d. a Pall. 
XII.17. fejezethez tartozó jegycetet. 
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1. Aviaria: a ht11311f6le szárnyasj6swig számárn szo176- 
16 1etrecek,ő1ak,ducok IyUjtőneve; ezek Qcazdasgi udvar 
/cors/ azélső f1ain be1fl helyozkedtek el. 

1. A szUveg 6rtelmozése nem viVzos.ValőszinUleg az 
esparto-Mlle%  vagy 	 nőven spanyol kákinak /tip a tena- 
CiE3EAMG L./ egy olyan babonds vonatkozásár61 eoik itt sző, 

ely a menyőttel kaposolatos.A spartea solea-t ogy4bk6nt 
ColuAella  i  ei1iti /VI.12,2-3/,de egelszen más c6lzattal. 
Az WWr s6rUlt lábára az6rt hurták rá n belae font'papu- 
osot,hogy hamarabb gp5gyuljon.Ugyanigy v6lelkedik erről Pal-
ladium mega is az állatgyágyászatről szőlő kbnyvében /XIV. 
15,2/. Ld. Goner: i.m. II.köt. 24. V. Geoponica XIV.4-6. 

XX VI. 

1. ialladius a rig6teny4szt6st igen jövedelmezőnek 
tartja,int errs már korábban Varro is utelt.6 ugyanis azt 
mondja,hogy  egy  gazda 5000 ric6t adott el egy 6v alatt,6s 
ezzel 6o,000 sestertiuet keresett,tehát ttibbet,mint egy 
2oo hold nagyságu birtok hagyományostlegmtivel6sével /Rerum 
rust. libr. III.0/. 

2. Caria tengerparti terto2ány 	d6li relszőn; 
carica flew: curiai aszalt rig() 

XXVII. 

1. A rigötony4sztés nellett Palladius a tyuktertást 
is fentosn2k tartja,aelyre ltar korábban Cato is feibivta 
a figyelmet /De agricult. 143,3/. A baromfinovel6sről rősz-
letesebben azonban Varro 6m Coluaella tij6kortat /Rerum rust. 
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libr. I11.9; De re rust. V11.3,1-7/. Coluaellfinál a barom- 
fitelep nagysága 168 négyzetláb, és h:rora olyan épaletet i- 
Elnyel,aaelyek emeletesek.Palledius azért emliti a tyuktar-

ttss kellékeiként a fastöt,mert Colunellát követi,aki ezt 
annyira fontosnak tartotta,hogy külön tUzhelyet állittatott 
a tyuktelep helyiségeiben. 

2. Rógi,általánosan elfogadott gyakorlat volt a tyukok 
alá páratlan szám tojást rakni.Bz valószinüleg éppen olyan 
babonás elképzelésen alapult,mint ahogy a tojások elhelyezé-
sót is csak telő hold idején tartották helyesnek. 

XXIX . 

1. Jig Palladius a többi baromfi nevelésének kérdései-
vel viszonylag keveset fog3.alko ik,addig ez a f ejezete,mely 
ugyan terjedelemben nem haladja tul a tábbit,gazdaságtörté-
netileg annil fontosabb.A Coláhisból görög közvetitéssel 
Itáliába keralt fácántenyésztést ugyanis hiába keresnénk 
Varro és Coluaella villacica paotio-jában,:ert ez a római 
mezőgazdaságban csak később honosodott meg.Igy Palladius az 
egyetlen mezőgazdasági szakiró,aki a fácántenyósztósre ta-
nácoot ad.rleglepő,hogy a fácánok tLpláláeára többek közt a 
hangyatojás adagolását is javasolja.Ld. A.Ghigi: Poultry 
farming as described by the writers of ancient Rome,Jilano 
1939,Blőszó; T.Owen: i.m. 4o. 

2. Ennek az adatnak téves volta már a nagy francia ter-
mészettudóósnak,C.L. Buffonnak /1707-1788/ is feltint,aki 
helyesbíti Palladiust a keltés időtartamára vonatkozóan. 
Buffon ugyanis azt mondja,hogy ez csak 2o-25 napig tart. 
:Avel a fácántojások költési ideje 24-25 napot tesz ki,P. 
D'ilérouville ezövegmódositó javaslata - hogy t.i. a trige-
simus helyett vigesimus kerüljön a szövegkritikai kiadásiba - 
nem indokolt.Ld. Une correction a 1'Opus a rieulturae de 
Palladius /I.29,2/.Revue de Philologie de litterature et 
d'hiotoire enciernes,Paris 1928,52-53. 
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XXg:III . 

1. A trágyadombnak azért kellett nedves helyen lennie, 
hogy a nap heve ne tudja kiezáritani.Ezért főleg esős idő-
ben hordták ki a trágyát kosarakban az ietállókbdl,de gyak-
ran meg is kellett locaolni.A szárnyasok köziil Palladium a 
galambtrágyát tartja a legerjesztóbbnek,a legrosszabbnak a 
mocsári madarakén kivUl a ludakét.A hamu szintén kiváló trá-
gyának számitott,ezért a földeken a gyomnövényzetet eléget-
ték. 

Xv.XV. 

1. Ez a fejezet  főleg  görög szerzőktől és Columellától 
vett babonás hiedelmek gyiijteménye.trtókelését igen megnehe-
zíti az a körUlmény,hogy az olykor reális elképzeléseknek 
megfelelő óvóintézkedéseit is mágikus mozzanatok és elóirá-
sok kísérik. Vb. Geener: i.m. II.köt. 31. 

2. Yola jelentése: 1. malomkő 2. darált /mával kevert 
áldozati/ liszt 

3. Ezt a Trójábdl származó /Dardaniae ettem/,a kert  ter-
mékenységét szolgáló ritust több szerző  is  leirja /Geoponica, 
XII.8,5; Columella, X.357-62; Plinius,Hist.Nat. XVII.266/. 

4. Vö. Geoponica V.5o. é. X.89. 
5. A kigyókkal szemben tett óvóintézkedésekről ld. Pli-

nius,Hist.Nat. XXVIII.9,lo. 
6. Vö. Geoponica, XIII.1. Az "inebsservans" más értelme-

zéséhez 1d.L.Dalmaseo: Questiones Palladianae,Bollettino di 
Filologia Classics XV.257; J.$vennung: Untersuch.,580. 

XXXVII. 

1. Palladium a bokrok  /frutex/ köz' számítja a liliomot 
és a violát is. Ld. T.Owen: i.m. 58. 

2. A kakukkfibnéz a rómaiaknál különleges édességnek szá-
mitott. 
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3. A perzselt rákszag ártalmaira Vergilius ás Colunella  

is felhivja a figyelmet /Georgica,IV.48; De re rust. IX.5,6/.  

ax~IX. 

1. Ebből a fejezetből világosan kitUnik,hogy Palladium a  

görögöknél is  a rómaiaknál szokásos fUrdő elkészitésit irja  
le,amely két részre oszlott: a melegvizes /celdarium/ és a  
hidegvizee /frigidarium/ fUrdőhelyiaégre.Eláször a  fíitókamra  
/hypocaustum/ felápitését ismerteti,majd a miliarium - vízme-
legitó edény - szerepéről szólva a ftitáberendezéere /hypecau-
eie/ tér rá,végül magáról a fütókamra feletti fürdőhelyiség-
ről szól.A fltés kettős célt szolgált: Egyrészt a miliarium-
ban lévő vizet felmelegitve meleg vizet juttatott a csöveken  
át a kádekba,máeréezt a keletkezett füst és meleg levegó,mint  
egy meghosszabbitott kéményrendszeren át,a fütőkamrába kerül-
ve a paaglázatot alulról felmelegitette,majd a  falakba épitett  
üreges téglák légjáratain át távozott ki a ezabadba.A római  
épitészet ugyanis a  ma használatos kéményt nem ismerte.A mi  
liarium alján lévő ércserpenyőnek valószinüleg az volt a  
szerepe,hogy csökkentse a felszökő láng erejét.Pailadius e  
hypocaustum-rendszerű fUrdő épitésének ismertetése során sem  
feledkezik meg az igényesebb és tehetősebb földbirtokosok ó-
hajainak is eleget tenni az'iiltal,hogy vasboltozatos és már-
vánnyal, burkolt fürdőhelyiségek elkészitését javaeolja.Vö.  
Gesner: i.m. II.köt. 38-39; Anthony Rich: Dietionnaire dee  

antiquités romainee  at  grecques,Paris 1859,95-96.  

XLI.  

1. Pistrinum: Szárazmaiom,pékség.Az ókori malmokban azon-
ban nemcsak gabonát őrőltek,hanem kenyeret is sütöttek ée á-
rusitottak,igy egyuttal pékműhelyek is voltak.  

XLII.  

1. Az egyszerü eke /aratrum simplex/ csak a talajt hasi- 
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totta fel,rnig a Mee eke /aratrum auritum/ a felhaeitott 
földet kétoldalt hányta az ekevas rögötti szétálló vasleme-
zeivel,ezáltal nagyobb barázdát tudott vonni. 

2. Vanga: ás©.Nz a csak Falladius által emlitett ez'g9z- 
dasági munkaeszköz a bipalium-hoz volt hasonló.A ezé eredeti 
jelentését a mai olasz nyelv is őrzi. 

3. Iz a aezőgazdasági munkaeszközöket ismertető fejezet 
kulturtörténeti szempontbál jelentősmert Palladius több olyan 
munkaeszközt e€nlit meg,melyekról a többi mezőgazdasági szak-
irók nem tudősitanak.A munkaeszközök illusztrált ismertetésé-
hez ld. K.D. White: AgricultOral imple:nent of the roman world, 
Cambridge 1967,17-12o. 

1.1ASa DIE  KONYV 

I. 

1. Fezt a mondatot a kiadók helytelenUl az I. könyv vé-
cére helyezték valoszinUleg azért,hogy a január hó is a sa-
ját nevével /Ianuario menve/ kezdődjék.Igaz ugyan,hogy a mon-
dat értelmileg egyaránt illik mind a két helyre,de a kézira-
tok kivétel nélkül mind a II. könyv első fejeLete előtt köz-
lik,ezért az áthelyezése indok©latlan.I,d. Gesner: i.m. II.köt. 
41; H.rtidetrand: Palladiusstudien,Uppsala 1926,68; J.Sven-
nung: Untersuch.,47. 

2. Itali: itáliaiak,akik a nép nyelvén /rustico dialeo-
to/  beszéltek szemben a  Romana lingua-val,aaely a mfivelt,vái-
lesztékos nyelvet jelentette.Vö. Gesner: i.m. II.köt. 41. 

3. Excodicare: szőlőt nyitni /nyj. codex 'szőlőtő'/.Vö. 
Isidorus: tarig. 17,5. "Gblaqueare est ciroa codicem terrain 
aperire,et velut lacue efficere.Hoc aliqui exoodicare appel-
lant."  
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III.  

1. A ezántrísról szólva Palladiue néhány általános eze-
bályra hivja fel a figyelmet.Coluaella nyomán hangsulyozza, 
hogy a barázda 12o lábnál hosszabb  ne legyen /De re rust. II. 
2,27/,kiilönben az igavonó jószág gyorsan kimeriil,fűleg abban 
az esetben,ha nem  a nyakára,hanem a homlokára rögzítik a jár-
mot.Igy ugyanis kevesebb erőt tud kifejteni.Ugyancsak Colu-
mellára utal az a tanácsa is /De re rust. II.4,1-6/,hogy 
szántáskor oly síiriire kell megvonni a barázdát,hogy a  talaj 
szinte porrá váljék.IIa ezután a göröngyöket kapával még ezét 
kellett zuzni,az nagyon hanyag munkának számitott.De az is, 
ha felszántatlan földrész maradt a barázdák között.Az eke 
után visszamaradt rögök porhanyoaitáeát a béresek a barázdá-
kon keresztbe fektetett rudakkal végezték,igy egyszerre több 
rögdt zuzhattak szét.Palladius a vizes és kiszáradt talaj 
felszántását szintén helyteleniti. 

IV.  

1. Galatia Kis-Ázsiának a galaták által elfoglalt és ró-
luk elnevezett része.Augustue császársága óta római provin-
cia volt.Az innen származó árpából 2 modiusazal többet kel- 
lett vetni holdanként,mint az itáliai fajtákból. 

VI, 

1. A babonás elképzelések mellett a hold fényváltozásai-
nak is tulzott szerepet tulajdonitottak az  ókorban éppen 
ugy,mint néhány szélnek.Ezért bizonyos munkákat csak megha-
tározott holdfázisokban lehetett elvégezni.Palladius ennek 
főbb szabályát igy fogalmazza meg: Amiket vetni kell,olyan-
kor vessíik,arnikor növekszik a hold,amiket vágni vagy szed-
ni keil,olyankor,amikor fogyóban van /1.34,8/. Ezért toló 
hold idejéhez köti a magok vetásét,a fák oltásátkeltetés 
céljából a tojások elhelyezését; fogyó holdhoz viszont a ter- 
més szedősét, a fák kivarrását, a gyümölcs eltevését, a trágya-
hordást és az állatok herélését. 
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X. 

1. A szőlőiiltetvénynek szánt talaj /pastinum/ igen ala-
pos megmunkálást igényelt,amelynek Palladius három formáját 
ismerteti: 1. a talaj teljes megforgatását /terra in totum 
fossa/ 2, a barázdázását 3. a gödörkészitéet.Az általa leg-
inkább ajánlott mód a barázdás szőlőtelepítés„amely egy bi-
zonyos nagyságu földteriileten a barázdák egymástól kb. 1,5 
m távolságra eső párhuzamos megmunkálását jelentette.A ba-
rázdák szélessége 6o-90 om,a méiységiik ugyanannyi.A köztik 
huzódó földsávot nem munkálták meg. 

2. Ferdén nőtt vesszőnek /obliqua vitis/ azt nevezték, 
amelyet nem a szólógödör- közepébe,ha nem az oldalába vary a 
sarkába öltettek. Vö. Col. 111.12,2-3; 111.13,9-1o. 

XII . 

1. Tabula: bizonyos nagyságu földterület.Palladiusnál 
négyszög alaku mértékegység,amelynek nagyságát,mivel válto-
zó értékül következtetéseket tesz lehetővé,pontosan nem  is-
merjUk.Az ökbrszúntás kapcsán emlitett földterület esetében 
ugyan hangsulyozza,hogy a barázdák 12o lábnál ne legyenek 
hosszabbak,igy ebben az esetben a iugerum ordinariumra 
/12o x 24o láb/ gondolhatunk.A szólőiltetvényeknél azon-
ban más területmértékkel kellett,hogy szévol jon, főleg az 
általa megadott "itáliai mértékű" tabula quadrata iugera-
lis-esel, e.elynek nagysága 18o x 18o láb, de - mint majd a 
későbbiekben kitűnik - ennek használatában sem következetes. 
Ld. Pall. 1I1.9,9; 111.9,11. 

A  iugerum ordinarium ugyanis 28,800 négyzetlábból 
/pee quadratus/ áll,ennek egynegyede /quadrata pare iugeri/ 
72oo négyzetlábat tesz ki.Itt Palladius a fenti iugerum 
ordinarium 24o láb hosszuságának és a 12o láb szélességé-
nek középarányával /18o láb/ számol,mly szorzás eredménye-
képp azonban 32,400 négyzetlábat kapunk,emi jóval több a 
iugerum ordinarium nagyságánál. Vö. Cosners i.m. II.köt. 
44; T.Owons i.m. 76. 



1. :±ltalános elképzelés volt az ókorban az is,hogy a 
szőlő átveszi annak az izét,anii a tövéhez közel kerül.Emiatt 
nemcsak a sás ős keserű talajt tartották a számára ártalmas- 
nák,hanem ;még az állati eredetű trágyát is. 

2. Ravenna város Gallia Cispadanában. 

XIV.  

1. A kecskebogyó itt egy olyanrepkényfajtának felel meg, 
amelyet a kecsketrágyához való hasonlósága alapján neveztek 
el. Id. Gesner: i.II. II.köt. 46; J.Svennung: tlntersuch.,553. 

XV.  

1. A terméketlenséggel szemben szokásos volt a fa gyöke- 
rébe,ilietve a törzsébe egy fenyőéket beütni vagy egy követ 
benyomni,továbbá a fa sudárágait bikaepével megkehni,vagy va-
lamilyen állat bőrét ráaggatni.Ugyancsak jónak vélték a gyö-
kereire hamut szórni. 

2. Saps: szőlőit,'mely a mustpárlat /defrutum/ ős a méz 
mellett a legfontosabb édesség volt. . 

3. Ghrgilius Aartialisrál van ezó,akire a továbbiak so-
rán palladius ziég többször hivatkozik. 

4. larentum kereskedőváros Calabriában.Két dififajtája 
volt ismert. Vö. Columella V.1o,14. 

1. A t©n°eri sünt igen nagy becsben tartoWk a rámai 
akós mint finom csemegét sz:llittatták Rómába. 

.XII. 

1. Az épületfának és szerszámfának való faanyag kiter-
meléeét csak a hold utolsó negyedében lehetett elvégezni,hogy 
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az életerő - ugy hitték - a fában ne szakadjon meg. 

1. A napóra,a elyet Palladius mindegyik hónap végén 
iadortet,a reggeltől estig tartó napszak 11 órára osztott 
időegységeit /horae/ volt hivatott jelálni.Az eszköz Számá-
ra kiválasztottak egy napfénynek kitett holyet,ahol egy gno-
mont tűztek ki az Lirnyékvetée jelölésére.A Palladius által 
megadott időegységek a hónap első napjaira voltak érvénye-
sek.A nap első órájában. /prima hora/,azaz reggel 6 vagy 7 
óra tájban volt  a leghosszabb a finomon árnyéka,ms j d idő 
multával fokozatosan rövidült egészen a sexta bora-ig /dé-
li,g/,azután napnyugtáig ugyanolyan mértékben lassan növeke-
dett. 

Az egyes hónapok  is ugyanilyen  párhuzagot mutatnak, 
mint a délelőtti és a délutáni órák árnyókvetései.A janu-
árnak a december,a februárnak a november,majd végdl.a juni-
usnak a Julius  volt  a paralelje.A gnormon árnyéka a leghosz-
ezabb januárban és decemberben volt,a legrövidebb juniusban 
éo julíueban, vagyis ahogy a nyári napforduló után /soletiti-
um/ a napok fogyni kozdtek,ugy növekedett az árnyék hossza, 
és.ahogy a téli. napforduló után /bruma/ a napok növekedtek, 
.ugy kezdett csökkenni az óra árnyékvetése. 

ezek az e gyes könyvek végén talnlható napóra-oz_ ma-
dattábl zatok Palladius mező azdasági munkanaptárának sajá-
tos jelleget kölcsönöznek. 
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HARMADIK-  KÖNYV  

1. A trágya kihordását Palladius mindig fogyó hold ide-

jén javasolja /T1I.2o,2;X.1,2;X.13,2/.tizen a helyen valami-

lyen ismeretlen oknál fogva ellentmondóan nyilatkozik.  

1. A tavaszi vetés alkalmával egy holdra /iugerum/ vo-
natkoztatva az alábbi vetőmagnormákat emliti meg:  

Galatiai árpa 	8 	modius  
11  Szegesborsó 	 3  
11  Bükköny 	 6  

Görögszéna 	 6  

11  Cicorlencse 	 5  
"  Lencse 	 1  

Len 	 lo 	~~ 

Csicseri borsó 	3 	" 

Sötét ezinii csicseri borsó 	2-4 	" 

Köles 
	

5 sextarius  

Bugás köles 
	

5 "  
Lucerna 	5 x lo láb  területre 

	

1 cyathus  
Kender 	1 négyzetlábba 

	

6 szem mag  
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IV. 

1. Egészen a 12. holdnapig: alivel a vetést telő hold 
idején szokták végezni,a szöveget értelmileg igy egészit-
hetjak ki:  A luna crescente ucque ad duodecimam lunam. Vá. 
Col. II.lo. Ld. Gesner: i.m. II.köt. 53. 

IX. 

1. A szőlőskert /vinea/ telepitéséről szól ez a fejezet, 
amelynek el:,készitési módjait Palladius már előzőleg a II.lo. 
fejezetben ismertette. 

2. A  picenu; ►i Arainaea vidékér G1 való borok Airesek vol-
tak. 

3. Az izközi távolságot /internodium/ a vessző termő-
képessége egyik jelének tartottak.Jinél több csomó vagy bü-
työk /nodus/ volt rajta,annál több hajtást tudott növeszteni. 

4. Az apianae-vesszők olyan szőlőt termettek,iaelyet 1-
gen kedveltek a méhek.Ezekből készültek a róíuaiak.által ked-
velt a au3kotclyborok. 

5. Gesner helyesen állapítja ateg,hogy Palladius a tabu-
la quadrata iugeralis nagyságát itt is a II. könyv 12. feje-
zetóben tárgyalt átalányos szárvitás alapján vehette alapul. 
mert ha a négyzet alaku terület minden  oldala 18o láb akkor 
a 3-3 lábnyira elültetendő vesszőkből,eoronként 6o-at számit-
va,éppen 3600-at UltethetUnk el.A iugerum ordinarium nagysá-
ga .alap j ran ugyanis - 12o x 24o láb területet véve alapul -  
a fenti módon csak 32oo vessző ültethető el. Ld. i.m.: II. 
köt. 56. 

6. ̀ :''em tudhatni,ho;y Palladius ehhez az eredményhez mily 
módon jutott.A fenti 18o s 180 láb ne.gyeágu terUletre,ha 2,5 -
2, 5 lábnyira elltetjük el a veeeziket, akkor soronként 72-t 
azánitva csak 5184 db kerülhet. 

7. Vá. Columella 11I.15,5;III.16,1. 
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1. A római aez©razdaeágban a szc+iőiekola a faiekol€ a,oz 

hasonlóan  kettős célt szolgált.El©szür elültették .egerősb-
dós végett a vesszőket a szőlőiskolában /seminarium/gajd 
miután .egerősádtek * átültették őket a szőlőekertbe,ahol gad- 
rökbe keíilltek,és fára futtatták fel /arbustiva vitis/. A 
azőlószaporitá®nak ezt az elterjedt formáját a fira futta- 
tott szőlőskert /arbuatum/ képezte,amely mintegy lugast al-
kotva a szőlőindákat a  levegő járásának ős a nap melegének 
a legnagyobb mértékben tette ki; egyuttal a magassága révén 
az állatok dézs álásá.val szemben is bizonyos fokig védte.A 
szőlő fira futtatásának céljára leginkább a nyárszil ős a  
kGris felelt meg,magát a felfuttatást "házaeitáanak" /mari- 
tatio/ noveztók.Vö. üora.tius: Ipod.2,9-1o. 

A vásik általános gyakorlat szerint a szőlőskertben 
/vinea/ kurázva,sorokban termesztették. zeknek kezelése é$ 
oz;iretelése egyezerabben ós könnyebben nent.A fakarók /redi-
cao/ helyett gyakran nádat is használtak a fiatal vesszők 
g;, t olitás ra.í'alladius másutt /111.11/ eanliti a földön ter-
jeszkedő borágat is /gyalogrniivelés/, ez azonban csak szegény 
vidéken volt honos. 

2. . ago pun mezőgazdasági szakiró volt, aki valószintileg 
az i.e. V-II.sz . között clt.Li.unkáját igen nagyra becsülték 
nemcsak a punok,h nem a rómaiak is.Lz kitűnik abból is,hogy 
Rarthágo bukása után az ú 28 könyvből álló mezőgt,zdasági ma-
vét senatusi htr'rozat alapján lefordittatták latinra. 

1. Pocaneua: olyan mellékhajtás,amely két vessz5 között 
nő ki. Vö. Ool. :V.24, lo. 

2. A fís növények sérült részeit agyaggal és olajhabbal 
kenték be,éa olykor mohával fedték be. VÖ. Columella IV.24, 
5-6. 
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3. A szőlővesszőn nőtt riigy fdldtti elszáradt ágvégeket 
nevezték ungues-nek / "körmös" /. 

1 . isateri.aa e ezGldnek ez az ága,a-aely az uj ilajtisből 

erősödik é® nő fel.Ennek elad hajtása a prima nateria. :dint 

hosszura nőtt szőlőindát  csak gyengén - hogy a fonadék ne 

sértse - kötözték rá a fa ágakrPp.A meghatározását Colu.aella 
adja LiQg /V.6,23-25/. 

1. Vb.  Colunella TV.Zl,I-4. 

XVI. 

1. Vb.  Colui.ella IV.22,2-3. 
2. jerl;ua: bujtóvessző Vca. Coluaella IV.15, 2. 

XVII.  

1. Az olt.ls /insitio/ a fás növények egyik szaporitc5,ne-
,lesitő for Ója,8 lelynek az ókori felosztás szerinti hfram 
módjárt iuerteti Palladius: a héj-alá oltáet,a hnsitéákoltríst 
ős a sze.úz6st.A szomzást már Cato is az oltáenódok közt tár -

gyalja.Az itt ismertetett oltásformák nagyjából a mai gyakor-
latnak is megfelelnek,főleg a héj-alá oltás közismert.A ha-
eitókolt:st .s n&ven ékoltásnak is nevezik. 

2. T erraienturn: oltúkós,kacor:és 
3. Juniusban 
4. Vb. Coluanella IV.29,13-16; V.11,2; Jie arboribus VIII. 

4. 



- 291 - 

1. Palladius a korábbiakban m€r esalitette /III.9,11/,hogy 
a szőlőtáblákat olyan tizedföldekre tanácsos felosztani,ame-
lyek egy-egy szőlőfajta különálló termesztését és könnyebb 
szüretelését teszik lehetővé.E fejezetben az olajfakertek-
ről ezélva az elhelyezésüket a tizedföldek környékén tartja 
B leginegfelelőbbnek,mert igy a szőlőnek bizonyos foku védel-
met nyujtanak. 

2. Az olajfa a szőlőtőkével csaknem egyenértéki növény-
nek sziitott,és ezért Itáliában gyorsan elterjedt bár költ-
séges t3kebefektetóst ig©nyelt,mivel a fa lassan nőtt,és é-
vekig nem hozott torraést.Az oia.jfakultura gyors elterjedésé-
ben fontos szerepet játszott az.a körülmény,hogy az olaj el-
sőrendü közszükségleti cikk volt,nert zsir helyett nemcsak 
a főzáehez,hanem gyógyszerként is  felhasználták.Az olajbogyót 
sokáig a fin hs,gyták,hogy megérjen,majd kézzel szedték le. 
A szedését rendkívüli gondossággal végezték, különösen a  lo-
pások megakadályozására és a tisztasági előírások betartásá-
ra íigyeltek.Az_. olajbogyók közül a venafrumi,a casiniumi és 
a sabinumi fajtát tartották a legkiválóbbnak.A provinciák 
olajtermése minőségben az itáliai olajét is folülmulta, ezért 
a termesztéoét és a behozatalát sokáig korlatozták. 

3. Baetica hispaniai provincia volt a mai Andalusia ho--
iyán. 

4. A pausia husos olajbogyó,az orches here alaku,a radi-
us pedig 1Áosezuk4s formáju volt.  

5. 'avonius: enyhe nyugati szél,rely február elején kez-
dett fujni.ügy hitték,hogy - mint a tavasz hirnöke - a növény-
zet fejlődésére igen jó h*tűst tesz. 

6. 14. iall. 1I1. lo, 1. 
7. VO. Columella  V.9,30  

1. Cardo: ajtóssrok.Minthogy a  rómaiak feltételezték,hogy 
a világ az északi és déli "sarkokon" fordul a tengelyén,ezért 
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átvitt értelemben ágtájat is jelentett. Vö. Vergilius: Geor-

gics 11.269.  

~ .r 

1. Itt valászinUleg a vadrózsáról /Roso canina L./ van 5zó,  
auelynek a ceipkQbogyr5t+:rtn4e6t leszedték, ée valamilyen formái-  

ban fogyasztottdk.  

1. A neiüat főleg azórt termeaztettók,hogy belőle az épUl.e-
tekhez szükséges nádburkolást ós szőlőkarókat kószitsenek.  

2. A nád égetése által nyert hamut a talaj trágyázására  
fordították.  

XXIV.  

1. Vö. Pall. 1.34,5; C,olumelia XI.3.  
2. Ulpicu*a: valamilyen hagymafajta.Dalmasso szerint az,a-  

melyet olaszul agliporro-nak neveznek /I1 vocabolario tecnico  
di un tardo scrittore georgico; Atti dells R.Accadeznifa delle  
Scienze di Torino 1913,111V111. 7o6/.Ismeretds volt az ulpi-  
cun PoQnicum és e Eaeticum.Az el5bbit Afrikában,az utóbbit  

Hispániában termesztették.  
3. V8. €:olumQlla MI.3.23.  
4. Vb. t'olunella X1.3,3o-32;PZiniue: Hiat.Nat. „KIX.lo8-11o.  

UV.  

1. A kertkultura kapcsán Palladiue rendszerint egy külön  
rószben a gy mBlcef ákna .k is szentel egy fejezetet /De pomie/,  
amelyben azok gondozását iemerteti.Ebben a fejezetben els8sor-
ban a kUrte,alma,szentjánoekenyér,eper de a mogyoró fáival fog-
lalkozik.  



- 293 - 

2. A fák elférgesedésével szemben a gyökerekre dntött 
bikaepót hathatós ellenszernek tartották. 

3. Az órák a La használatos időbeosztást követik. Ld. a 
II.könyv 23. fejezetének jegyzetét. 

4. Az edényeket az ókorban beltlről szurokkal kenték ki, 
m jd - miután megtöltötték őket - fedővel takarták le, és 
gipsszel lepecsételték. 

5. A o nölce k befőzésére és konzerválásuk céljára az 
emlitett ezőlőizen és mézen kivid a tömény cukortartalmu a-
ezubort /possum/ valamint az édesbort is  felhasználták. 

G. nivel a prés /prelum/ beszerzése igen költséges volt, 
ezért. a kisebb gazdaságokban a zsákba tett préselnivaló gyü-
mölcsöt vagy lábbal vagy sulyterheléssel sajtolták ki. 

7. A borpátlú körteitalt /liguaren ex pitis eestimoniale/ 
főleg azok fo F yasztották,akik valamilyen ok miatt bort nem 
ihattak. Ld. Gesners i.m. II.köt. 70. 

3. dózna környéke 
9. A témai mezőgazdaságban igen ügyeltek arra ie,hogy a 

szőlő közelébe milyen idegen növényeket Ultessenek.Azt tar-
tották ugyanis,hogy csak bizonyos fák /elsősorban a nyár, 
szilkőris/ szomszédságában marad kifogástalan a bor ize. 

• l0 .árcius 24-én 

XXVI.  

1. Vii. Clolune1la vII.9,13. 

XXVII.  

1. Ld. a Il.könyv 18. fejezetében ismertetett eikószi-
t€si módját. 

XXIX . 

1. Vf3. =eoponicta IV.7. 
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2. lairáméi eposz-nak a vadffl,ge levét navezték, aaelyet  

a töröcök és a ró3aiek a tej  alvaeztds6r6 Ansznatak.4 ne-  

vőt KUróné,afrikai v6rostól nyerte. Ld.y.Owens i.m. 15o.  

1. Proposltta: olyan borok voltak,amelyeket a rónaiak  
az étkezés előtt étvwgygerjesztóe cóljdból fogyasztottak.  

IŰ E GYBD I K K`jNYV  

I. 

1. Ld. a lI. könyv 15.  fejezetét.  

2. Penicillus: permoteo©et,illetve ezivaoe. Ld. Gean©r:  

i.m. II.kF3t. 78.  
3. Ld. Pall. II.lo; 111.9.  

11.  

1. Vervaotu+a: u arf 31d.A római mezőgazdas  ígben általi-  
no©an elterjedt /kétnyomásos/ vetési forgó egyik r6eze,eme-
lyet pihentetés céljából nem votettek be.Az ugart tavasszal  
felfiz " ntott4k.  

1. Jili=  köles /Panioum miliaoeum L. /; paniouur ►s bugás  
köles MQtaria Italioa P.L3. /  

2. Vö. Gmlu:..~e11a 11.9,17-18; Xi.2,33.  
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IV. 

1. A osicaeri borső fajtáihoz id. eolumella 1I.1o,19-2o. 

szávegrciezletet.6 a oicer arietinum-ot és a Furaicumot emli- 
ti.A vetési normáikat 3 Fnodiueban alapitja meg,amelyhez Pal- 

ladiue is igazodott. 

1. A. egoől6 porzását /puiveratio/ azért tartották fontos-
nak,hogy a tőkét a rajta lévő fürttel együtt a felásott fc31d-
del cs porral beszórva a nap hevével ds a kbddel ozemben meg-
védjdk.ie ezen kívül általában a talaj fellazitását is jelen-
tetté e gyomnibvényzet irtása ós a fsildréteg alkalmasabbá té-
tele  céljából. Vö. Colu elles IV.5;.IV.13,2. 

2. A sérült nbvónyi részeket többnyire trágyával kenték 
be,majd vizeletet,olajhabot locsoltak rá.Jbnak tartották a 
hamuval való beszórását is.  

VIII. 

1. Vd. Columella  X2.2,29. 

IX 

1..A ráciak a kertben a hangya mellett a vakondokot is 
igen kártékony állatnak tartották.Az utóbbi irtására tbbbek 
kbzt kiftistülóst /kall. I.35, lo/,kiöntést,hurokcsapdát,ken-
durt ós vadászgárényt alkalmaztak. 

2. Itt a rónaiak által ismert vadász 3rényrbl rlustela 
Euro/ van szá,amelyet már Arisztotelész is emlit,és iktisz-
nek nevez,Plinius Laior pedig viverra néven ir rőla.Tudunk 
arról ie,aogy Augustus császár a Baleari-szigetekre néhány 
viverrát küldbtt az ott rendkivüli módon elvadult házinyu-
lak irtáséra,raelyek ki is pusztitották őket.A vadászgáróny 
főleg Ozioiliában és Szárdiniáában volt honoe,ahol megezeli- 



- 296 - 

ditve kUlt3nféle rágoeaók és rovarevők pueztitáeáira hase- 
nálták. Vö. Coluaella XI.3,2S; Plinius: Hiet.Nat. XIX.153; 
Geoponica )1II.39. 

3. Vö. Columella %I. 3,53. 
4. Ti.  akinek havi vérzése van. Ld. Plinius aHi®t Nat. 

XXVI.II.? ős 23. valamint a Palladius I.35,3-hoz fücött jegy-

zetet. 

X . 

1. Karós dugványozást eilit itt Palladiusiaielynek a kö-

nyöknyi hosszu,kardnyél vastagságu ágét /clava/ fakaiapáos-
csal,verőkoeeal ütötték a földbe. 

2. Az emberi vizeletet helyettesiti..Ld.Columella.V.lo,15. 
és Geoponica X.34: ; 

3. Ehhez hasonló eljárást ismertetett a III, könyv 33. 
fejezetében is. 

4. A citrus két fajta fát jeldlt,raelyet ma már nehéz pon-
tosan tisztáznis egyrészt a citromfát /Citrus medics L./,a-
melyet gyümölcséért terraesztettek,máeréezt egy afrikai fát, 
amelynek jó illatu fájóbál butórokat készitettek.Valószinü-
leg egy aódrusnemhez tartozó fa /Thuia orientalis L./ lehe-
tett. 	 . 

5. Palladius a növények szaporitásának módjai közül az 
oltáet,ezemzést,dugványozáet ismeri,és - mint ahogy a beve-
zetőben ráfutattunk - a növénynemesitési eredményeivel gyak. 
ran bUszkélkedik.Az itt szóba kerülő szaporitási módok azon-
ban  némileg  eltérnek a ina szokásos gyakorlattól.A rremus az 
általában ágról,veeszőről,gallyrál való szaporitási módot 
jelentette,az utolsó kettő viszont jellegzetes fás dugvány 
volt.A ta  lee /hajtás dugvány/ olyan egyenes ág,amely egy 
könyöknél valamivel rövidebb,az alsó végén többnyire hegyes, 
ős amelyet ugy ültetnek el,hogy két tenyérnyire kiemelkedik 
a fdldből.A oldva viszont ennél vastagabb,egy könyök hosezu-
ságu karév dugvány,amely a két oldala felől'simdra van aeon-
kolva,de a tetején a rügyei épek.Szokáeoe volt a felső ró- 
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azén mindkét oldala felől marhatrágyával bekenni,vagy ten-
geri moszatot rátenni.Jzt a karós du(ványt elt11tetéskor 
földdel egészen betemették. 

A két fás dugvány közti különbségre Anatoliosz 
/Geop. X.8/ is felhivja a figyelmet,az általa megadott le-
iráe azonban nem egyezik meg a Palladius által ismertetett 
gyakorlattal.Anatolio®z szerint a clava egy olyan ág,atnely 
iv al& ura van meghajlitva,ás amelynek mind a két végét el-
fdldelik,csupán a földből felivelŐ hajlatán egy rogyat hagy-
nak meg rajta,hogy az kihajteon.A taleat szerinte sem sza-
bad meghajlitani,hanem a hegyes végével kell a földbe nyom-
ni.Ezen a felső részén meghagyott riigyek hajtanak ki. Ld. 
Gesner: i.m. II.köt. 86. 

Az Anatoliosz által emlitett iv alakuan meghajli-
tott clays,  ugyanis Palladiuenál is előfordul /III.17,8/,de 
nála karvastagságu,és a hossza 2 könyök.A felső iv hajlatán 
nála is egy rUgyet hagynak meg,Palladiue azonban ezt ramus- 
nak nevezi,nem clavanak. 

Bár a mai gyakorlatban a karós dugványozás inkább 
csak  a nyárfa ée a fűzfa ezaporitási módjai közt ezerepel,az 
ókorban több fafajtát szaporitottak vele,nevezetesen a oit-
romfát és az olajgát is.Az utóbbihoz id. Varro: Rerum rust. 
libr. I.40,4. 

6. Viktor Hehn megjegyzősét megelőzően - ahogy a beve-
zető tanulmányban utaltunk rá - már Gesner is ti . ez egy rö-
vid észrevételt arra vonatkozóan,hogy "Palladiva talán az 
első,aki ezt a meghonositott fát iedián kiv°31 emliti".Ges-
ner szerint ugyanis ez a fa nemcsak Itáliában,hanem Hispá-
niában de  Galliában,sőt az északi tartományokban is elter-
jedt,noha a termése az izére nézve nem versenyezhetett a 
délen terpesztett gyümölcsének minőségével. Ld. Gesner: i. 
m. II.köt. 87. 

7. Az ókorban számos Neapolis /Ujvároo/ elnevezést vá-
rost ismertek,emiatt Palladiusnak e hivatkozása félreértés-
re  vezetett.Volt ugyanis Neapolis Afrikában,Apuliában és 
Campaniában a Vesuvius mellett,továbbá lAacedoniában,Szár-- 
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dinfában és a palesztinai Szamáriában.A ezárdiniai Neapolist  

már Ptolemaíosz is emliti /Georg. 1.3/. Ez a mai Cristenöi-
-öböl déli részén,Terralba város közelében feküdt.  

8.,A "gubóbogarazás" /caprificatio/ Plinius szerint is  

bizonyos rovarok által történő fügeérlelést jelentett/Hist.  

lat. XV.19-21/.A füge zsinorra füzérét pedig még korábban  
Varro is emliti /Rerum rust.libr. 1.41,5/.  

9. Coracinue-hal: egy Nilusban élő halfajta, amelyről M.  

V. M rtialis is,tudosit.  
lo. Palladiusnak a oampaniai gyakorlatra való hivatkozá-

sa alapján egyesek ugy vélték,hogy a birtokainak egy része  
Szár dinión ki vi:l, a Vezuv melletti Nápoly közelében feküdt.  

il. Pious duplicata: "dupla füge".igy nevezték az asza-
lás következtében felhasadt•fügét,amelyet finom csemegegyii-  

mölcsként fogyasztottak. Vri. Horatius: Sat. 11.2,122.  

~ . 

1. Az ökrök  tulajdonságait hasoaló módon irja le Varro  
/Rerum rust.libr. 11.5,7-8/  és Columella is /VI.1,1-2/.  

2. VU. Columella  V.21.  
3, Vö. Geoponica XVII.6,2.  

XII.  

1. A római mezőgazdaságban a legnagyobb gondot az igás-
ökörre forditották.Palladius leiráeából is érződik ez a ró-
mai mezőgazdász részéről megnyilvánuló,szinte mér nem is ál-
lati lénynek szóló gondoskodás és kimélet.Paliadíue ugyanis  

nemcsak helyteleniti az ökrök kinzését és ütlegelését,hanem  
ellenkezőleg a szeliditésükre pozitiv,a munkavégzés fokoza-
tos elsajátitását célzó módszerek igénybevételét javasolja.  
A szokásos eimogatáe,etetés és sónyalatás mellett a bor ada-
golását is fontosnak tartja,mégpedig "szarutölcsérből minde-
gyiknek egy-egy sextariueezal".Tibullus ep1iti,hogy az épri- 
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lie vége felé szokásos Ambarvalia ünnepén a tele jászol e-
lőtt álló ökröket még meg is koszoruzták /fib. 11.1,7-8/. 

2. yö. Oolumella VI.2,7. 

XIII. 

1. A szarvasmarha tartása mellett a lótenyésztést is 
fontosnak tartották a római mezőgazdaságban,ezért igyekez-
tek jóvérű tenyészcsődöröket beszerezni.A villa rustica-ban 
a lovak főleg igát vontak,vizet hordtak,és a cséplési mun-
kák elvégzésére használták őket a szértin.A lótrágyéra pedig 
mindenkor nagy szükség volt.Az itáliai lótenyésztés Apüliá-
ban volt a legfejlettebb. 

2. Az equua calciatus nem a  mai  értelemben vett patkót 
hordta a lábán,hanem inkább egy "vaspapuosot".A patkolás mai 
formáját az ókorban még nem ismerték. 

3. A Palladium által felsorolt lószinek csak hozzávető-
legesen fordithatók.A felsorolt 17 lószinről ugyanis nem le-
het megállapitani,hogy azok ténylegesen milyen szineknek fe-
leltek megmert az ókori mezőgazdasági szakirodalom is ebben 
a vonatkozásban homályos és ellentmondó.A forditásukban azon-
ban nehézséget okoz az a körülmény is,hogy mindegyik nemzet 
- igy a római is - a lószineit egészen sajátos módon,a többi 
néptől eltérő szemlélettel jelöli: pl. aureus'arany'; cervi-
nus 'szarvas szinü' ; spumeus 'habos, ta j tékos szinti'; murinus 
'egérezrirke'.A lómzineket egyébként Isidorue is felsorolja, 
de magyarázatukban ás forditásukban Gesner és T.Owen egyaránt 
találgatásokra kénytelenek szoritkozni.Ld. Gesner: i.m. It. 
köt. 94-95; T.Owen: i.m. 191. 

4. Ti. hogy a  patájuk kemény maradjon.A rögöe,durva te-
rephez edzeni kellett a lovakat. 

5. A tengeri csillagvirág /scilla,aquilla/ a villa rum-
tica-ban sok mindenre bizonyult alkalmasnak.A hagymáját igen 
nagy erejUnek,növeeztőnek tartotték.;int a palladiusi hází- 

n patika kelléke a daganatok gyógyitására is szolgált. Vö. Pall. 
XIV.12,8. 



- 3oo - 

6. A lovak életkorának meghatározásához ld. Columella 

VI.29. 

XIV. 

1. Az ökörnél ós a lónál jóval kisebb jelentősége volt 
a ezemártenyéeztésnek,mert lovaglásra nem tartották megfe-
lelőnek.Inkább teherhordásra ás igavonásra használták.Főleg 
a sziciliei szamarak voltak keresettek•A szamár de  a ló pá- 

rositásából származott öszvért /mulus/ a teherbirása,.nyugodt 
vérmérséklete és igénytelensége miatt kedvelték.Kiilönösen a 
hegyvidéken való teherszállitásban volt .pótólhatatlan.Az ösz-
véreknek nemcsak a tenyásztésiikkel foglalkoztak,hanern a gyó-
gyitásukkal is.Ez a rómaiaknál oly nagy jelentőségre tett 
szert,hogy az állatgyógyászatukban a róluk elnevezett állat-
orvos /mulomedioinue/ foglalkozott veliik.A mulomedicina pe- 
dig Columella,Vegetiue ás Palladius könyvei sorában is helyet 
kapott. 	 . 

2. Ti. hogy a patája ne puhuljon el.A hegyvidéken törté-
nő legeltetéshez ld. Varro: Rerum rust.libr. 1I.8,5. 

XV. 

1. A hasmenés elleni gyógyszerek adagolásához id. Colu-
mella IX.13,5. 

2. A méhésznek azért kellett a fUrdőktól táivoltartania . 

magát,hogy az ott használatos kenőcsök szagát ne vigye ki 
magával a méhkasok közé mert védőháló hiányában a méhek meg-
ceiphették.Ugyanez a szempont érvényesiil Palladiusnak a csi-
pós izii ételektől,halmártástól ás a szeszfogyasztástól való 
tartózkodásra intő tanácsában is,nem pedig valamilyen "böj-
tös" célzat. 
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ÖTÖDIK  KONX V 

I . 

1. A lucerne /medical elvetésére és használatára vonatkozó 
előirdsokat Columella is hasonlóképpen ismerteti. VU .II.lo, 
25-28. 
2. Runcatos Ez az imper€ativus,amely Catonál még oly gyako-

ri, volt, az Opus agriculturae könyveiben csak négyszer fordul 
elő. 

II. 

1. Ezzel a "föld alatti" oltóssal védekeztek az olajfaker- 
tek felperzselése vagy egyéb okból történő pusztulása ellen. 
2. Ez a mai gyakorlatból ismert kalapácsos,illetve kulcsos 

dugványhoz hasonló volt. 

1. A tópetrezselyem /hipposelinon/ Columelldndl is előfor-
dul /XI.3,36/. 
2. Palladius nemcsak a görög szerzőktől,henem a kertkuitu-

r ►ban előtte legnagyobb tekintélynek számitó Gargilius LIarti-
elistál is kritikátlanul átvesz sok olyan valótlanságot,a-
melyről nem győződött meg. 

IV. 

1. Zizyfus: jujubafa.idás néven mellbogyó,kinai datolya /Zi-
zyphus vulgaris Ink./.2iár Columella is emlitis IK.4,3. 
2. A többi férges fához hasonlóan kell tehát eljárni,vagyis 

vakaróvassal a  hernyókat a törzeéből kikotorni. 
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3. Cuttus: szüknyaku korsó,inelyben főleg bort szoktak 

tartani. Vb. Horatius: Sat. 1.6,118. 

V.  

1. violát kertben terneeztetták,és igen kedvelt növény-
nek szimitott.Plinius tdbb fajtáját emliti meg /Hi8t.1 at. 
XXI.27/.Olajat és bort is készitettek belőle. 

VI.  

1. A szarvaamarhe,ló,öezvér,szamár és sertés tenyésztésé-
nek ismertetése után Palladius a ree peouaria-nak e hónap-
ban is szentel egy fejezetet,amelyben a szarvasmarhaállomány 
szaporulatával és a juhokkal foglalkozik.A borjak számára 
egy tejben higitott száraz kölesőrlemény adagolását,a juhok 
vonatkozásában pedig a tavaszi nyirásukat javaeolje.Emellett 
nem feledkezik meg most sem az állatszaporitáe /adsnissura/ 
helyes idejének megválasztására felhivni a figyelmet. 

A kisebb háziállatok között a római mezőgazdaságban 
igen nagy gondot forditottak a juhtenyésztésre ie.A juh u-
gyanis helyet kapott a hármas-áldozatban /euovetaurilia/, 
de a gödölye mellett külön "áldozati bárányként" igen gyak- 
ran vették a vérét.Ezen kívül a gyapját szövetek készitésére 
használtélc fei,a tejét pedig még a tehéntejnél is jobban 
kedveltók.Husát főleg a pásztorok fogyssztották,de nem hiá-
nyozhatott a gazdag lakomák étlapjáról sem.Colunella négy 
juhfajtát sorol fel tenyésztési helyük szerint: oelabriai, 
apuliai,milétoszi és tarentumi juhot /VII.2,3-4/. A juhnyá-
jakat nappal a  legelőn  tartották,éjjel pedig akolba terel-
ték,de akadtak olyan római gazdák is,akik állandóan kinn a 
legelőn Eriztették őket.A juhok legeltetésének rendjéről 
ld. Pall. UI.13. fejezetet. 
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VII. 

1. 41 ező- zdasági munkannptdrban a villatica pestiot Pal--
ladiusn41 szinte kizárólag a méhészet kápviseli,mert a ba-
romfiról szakságes tudnivalókat az első könyvben mondja el, 

a  vcdaskertről,a nyultartásról valamint a haltenyésztésről 
pedig semmit sem sz61.B61r a méhészetre vonatkozó ismereteket 
már Varro /íRerurs rust.libr. 1I1.16,1-39/ és Colu`nella is /De 
re rust. L. könyv/ részletesen ismerteti,és noha a szárdi- 
niai méz a korzikaivcl együtt a legsilányabb minőségUnek ezá-
mitott,Palladius mégis több könyvön keresztül megkalönbázte-
tet t figyelemben .részesi ti. 	 . 

si.vel a  rómaiak  a cukrot nem io;nerték, a mézet a legfon-
tosabb édesitő alapanyagként haszn,tlták.A méz nemcsak gz i-
parbenés a háztartásban 3átazott nagy szerepet,hanem a  val-
lási kultuszban is.Az iparosok közUl elsősorban a cukr4szok, 
festők és a pékek használták, a háztartásban viszont gyUmöl-
csök eltevésőre szolgált,de ezen kivUl még bizonyos betegsé-
gek gyógyitáséra  /daganat, giliszta, torokbúntalom/ is igen jó-
nak tartották. ifivel a mőznek nagy kereslete voltméhészettel 
a római birodalom minden táján foglalkoztak•A görög mézfaj-
ták közUl a legjobb minőségUnek az attikai hymettoszi mézet, 
a rónai géz királynőjének viszont a tarentumit tartották,de 
nemigen maradt el mögötte az ugyancsak kiválónak vélt szici-
liai sen.Valamennyi virág közül pedig a kakukkfűről gyUjtött 
mézet csemege gyanánt 4rusitotté:k. 

A anóheet /Pall. 1.37. fej./ nem messze a gezda hazitól, 
illetve a kert elkUlönitett ős széltől védett helyén helyez-
ték el.A kakukkfüvön kivUl 3ó mézelő növénynek szénitott még 
a szurokfU,mézfü és a citromfia is.A uéhek lakéhelyáül parafa-
kéregből,fatdrzsből vagy deszkából készült köpök,illetve fUz- 
favesszőból vagy p lcakórébél font kasok szolgáltak.Á legroez-
szabbaknak viszont az agyagból égetettek bizonyultak.A kasokat 
állványokon helyezték el.A ceuazómúszókkal szemben márvóny-
vakoláese,l,a molylepkék ellen pedig e fejezetben leirt módon 
védekestek.Bzt a  védekezési módot Columella is leírja. Vö. 
IX.14,9. 
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2. iiliarium: nérfSldkő.Igy neveztek azonban egy ehhez 
hasonló edén;/t is, amely hoeezuíkée formAju volt, és az al j in 
ásezeszükült.Lzt a wii r korábban ealitett hypoeeuestum-rend®ze- 
rii fürdő fiit©berende2ésében alkalmazték. Ld. 'Fall. I.39, 3. 

HATODIK Kj N X V 

1. Ld. Pall. IV.kiinyv 3. fejezetét. 
2. Ugyanigy vélelke dik erről Coluaella is /11.11, 9-10/. 

1. A vak Yrkolésnil a kő  de a kavics a viz elvezetésére 
szolgá1t.Szőlőriltetéskor Vergilius is javasolja,hogy a sző-
lőtő mellé szivacsos kiJvet do csigahéjat ássanak,hogy az  eső 
és a levegő a gydkeréhez jobban lejuthasson. Vo. Georg. II. 
346-51. 

Iv . 

1. L murikanorma kapcsén emlitett modius n!gys<gára néz-
ve igen eltérőek a vélemények.Fin1y Henrik szerint a iuge-
rum ordinarium egyharmada,T.©wen szerint egy 12o x 12o láb 
nagyeágu terUlet,amely megegyezne az un. actue auadratueszal. 
Gesner szerint viszont egy 8o a 4o láb nagys gu torület. Ld. 
Finály x-i.: A latin nyelv szétára,Bp. 1884,1249; T.Owen: i.m. 
214; Gesner: i.m. II.ksJt . 1o4. 

V. 

1. Ld. Palladius V. kft:/v 3. fejezetét. 
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VI. 

1. Ld. Palladius IV.ao,11-18. 

VII. 

1. Az állatok herélését Columella is leirja /VI.26/,bár 

ő is  ciagora hivatkozik.Ezt fogyó hold idején az erre a (141- 
ra kószatett faalkotmányban /machina/ végezték. 

2. Opuma argenti: ólomgelét.Az ásványtani neve massioot. 
Ma a gyógyszerészkönyvekben is hivatalos 61omtapaez /Emplast-
rum lithar,yri/ és gyulladások enyhitásére szolgáló Goulard-
-viz ké3zitésére használjak. 

3. A  hamut  jónak tartották a sebre helyezni. 

VIII.  

1. A juhok nyirásáról ld. az V. könyv 6. fejezetét is. 
2. E keziőos használatát Columella is emliti /VII.4,7-8/. 

Ix. 

1. Á sajtkóozitésról több római szerző is tudoeit: Cres-
oentius IX.72; Verro: Rerum rust.libr. 11.11,3-4; Columella 
V1I.8. 

2. A Bige tejnedvének savó-kivonó szerepéről ld. Plinius 
Ilist.Rat.VII.23. fejezetét. 

1. Az ókorban a méhek ivaros megosztottságukról téves 
nézeteket vallottak.Liég Arisztotelész sem tudta,hogy nőstény-
ivaru a kas népének legfőbb ura,ezért az anyát -  királynak 
/rex/ nevezték. 

2. A böglyök veszedelmes voltátVergilius is szóvá te-
szi: Georgica 1I1.147. Ezeket a rómaiak asilus-nak nevezték 
/farkaslégy,póosik/. 
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3. Ld. Palladius V.8,70 
• 

XI. 

1. A kfturkolatkészitésről ld. Vitruvius VII.l. 
2. Pagina: négyszög alaku kőesempe. Ld. Gesner: i.m. II.köt. 

lo8. 

XII. 

1. A téglagyártásról is Vitruvius tudosit /11.3/. 
2. A római lakóháznak a legfontosabb épitkezési anyagit a 

tégla képezte.A római tégla /later/ jóval nagyobb méretÜnek 
készUlt a ma használatos téglafajtáknál t és a nagysiga kUldn-
böző volt.Vitruvius ős Plinius Oaior szerint főleg a lydiai 
téglát gyártották,enelynek a. hossza másfél,a szélessége egy 
lib volt /44 x 29 am/. A Palladius által itt leirt té lik  mé-
rete  enn61 nagyobb. 

XIII. 

1. Az  itt következő fejezetek egy kivételével mind a rózsa 
sokoldalu felhasználásáról és tartősitásáról szólnak.Rózsi-
bél ugyanis  nemcsak  bort,hanem olajat és mézet is készitet-
tek.Az elkészitési módhoz  többnyire  az is  hozzá  tartozott, 
hogy az edényt a napra vagy a holdfinyre tették ki. 

1. A fiatal rózsák tartósitásáról ld. Gesner: i.m, II.köt. 
1o9.  
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Il:E`IEDIK 4 5N YV  

I.  

1. A azértihe3z ld. Palladius I. könyv 36. fejezetót.A  e~é- 
elűkéezitését ehhez  hasonlóan irja le Cato /De agricult.  

91. és 129/ és Columelle is /11.19/.  

II.  

1. Az aratéshoz vö. Columella 21.2o.  
2. Az arzt6g6phcz 1d. a bavező tanulu nyban elmondotta-

kat.  

3. A hordszékeket /baeternae/ vagy rabszosgakal,vagy  

az 6gasrudak közé befogott igiedllutokkal vitették.  

1. A bab szedéséről és tárolagérál ::olumolla i: ir /II,.  
10,12/.  

V .  

1. Ld. Palladius VI.kinyv 6. fejezetét.  
2. Ld. Palladius IV.lo,28, részt és a hozzéf ,zött jegy-

zetet.  

3. A szemzést /inplaetratio/ M ír Cato is r öviden ismer-
teti /De atricult. 42/ a fiig efa és az olajfa egyik oltási  

m6djaként.Caton41 a 1ev4gott fa kérge *nagyobb /3,5 x 3 ujj/,  
mint pilladiusnál,aki csak .2 x 2 ujjnyi nagyezigu héjtalani-
t4st tanicsol.  

4. Inplestrumt szempajza,a hajt4sról lemetszett szemet  

kör.ilvevő hejtáaré®z.  



- 3o8 - 

VI. 

1. Ld. -Pal ladius VI . könyv 7. fejezetét. 

•VII. 

1. Galbanum: egy sziriai növény /Buban galbanum L./ gyan-
tája. 

2. A 1épesréz egyötödének meghagyását már Colu.aella is 
javasolja /11.15,8/. 

3. l#4ivé1 a méz pergetését az ókorban nem ismerték,a mé-
zet kézzel sajtolták ki a lépből valamilyen finom szövésiI.len- 
vászonba téve. 

4. A viaszkészitéshez vö. Columella IX.16, 

5. Ubér: tőgy,emlő.Igy nevezték azonban a római méhészek 
a felfiiggészkedő kas népének fUrtjét is,amely nagyjából meg-
felel a piai méhészeti szakirodalomban használatos kifejezés-
módnak /Á család tőgyel/. 

6. V.gyia a kijáratukat zárjuk el,és csak kis szelelőnyi-
lásokat hagyjunk a kason. . 

VIII. 

1.•Ld. Palladius VI.könyv 11. és a 12. fejezetét. 

IX. ' 

1. 115. Gesner: i.m. Il.köt. 114. 
2..Kalendae: a római naptárban a hö első napja. 

XI.  

1..A rózsabor szokásos'eltegyitési módjához vö. Palladius' 
VI könyv 13. fejezetét, ; 	. 
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N Y©LCADIfiÁ .)?4YV  

I. 

1. :Ai. PR11. VII . 2 .  
2. A ez(5l6t porzdssal,a fákat fdld odahordásdval vddt6k  

az erős n~~~psltés Lagtalr,iaival szemben.  V. Geop.III.lo.  

II. 

1. A krlrórópe ős a kerti répa Ultet6péhez vö. Colunella  
II.1o,22-24.  

2. A kcardrCDr.,nra..k /Braasioa napue aonvsa.r. rapifere./ répá-  

v`í va14 kölcsönös í+.talakuló kópess6gét Prl.ladius Columella  
nyomr.xl r:iondja el.Pigye:irmet Lrc2eme1 nz erre vonatkozó,öreg  
kápoeztemagrál korábban er.ilitett észrevétele is /Pa11.III.  
24, 8/.  

3. A ma is szokdeos répa Qgyeléséro"l van sző.  

1. A ezemzést korébban Palladiusss a VII. könyv 5. fejezeté-  
ben isnertette.  

2. V3. Palladius V11 0 5,1.  

IV.  

1. Vö. Colunella V1.24,3.  
2. kosok szaporitéséhoz vö. Cresoentius IX.69. 

 

3. Ld. Golwae:l.la 1111.2, 6. Szerinte a kosokat 3-3 éves ko-
rig a juhokat viszont 2-7 éves korig lehet péroztatni.Az 6 

 

véleményét fogadja el Palladius is.  
4. Vc3, Arisztotelész: Hist. anim. VI.19. 

 



1. Ebben a fejezetben Palladius két - görögöktől szcrmazó -

babonés tanácsot ad a gyomnövényzet irtás&ira.A megadott csil-

lagászati konstellaoióban szereplő Rák /cancer/ a nyári for- 
r6eág,aszáiy,a Bak /capricornue/ a pusztulás jelképe. Vb. Ho-
ratius;.Carm. II.17,2o. . 

VI.  

i. A tengeri csillagvirágból való bor /vinum ecillite/ ká- 
szitését Colu-nella is leirja /$II.33/. 

2. A csillagvirág gyógyitá hatásához ld. Palladius IV.13,5- 
-ház ftizdtt jegyzetet. . 

VII. 

1. A méhsár készitéséhez vá. Columella XII.12. és a Geop. 
VIII, 28. 	 . 

2. Investis puer7 ruhátlanmeztelen gyerek.Jtvitt értelem-
ben serdülő ifju.A boros edényekhez ugyanis csak tiszta sze-
mélynek volt szabad hozzányuinia. Vd. Pall. XI.14,16. 

IX. 

1. A rémai konyha ezivesen élt az ételek izesitésével is. 
A mustár mellett a bore és a fahéj /oasis/ fontos izesitő-
ként ezolgdlt.Pahójjal olajat is hamisitottak.VO. Vergilius 
Georgica I1.466. 

KII,FNCEDIK KÖNYV 

I . 

1. Oecatio: boronáláe.A szóláskertben azonban a talaj fel- 
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apr6zását 6e elegyengetését jelenti. 

II. 

1. A nyíri vetés /julius,augueztue/ kapce6n Palladius 
egy holdra /iugerum/ az alábbi vetőmagnormákat javasolja: 

Ceiila,gfUrt 	 3-4 modius 
Kerti répa 	 4 eexte,rius 
Kar6répa 	 5 	" 
Retek 	 2-4  

2. Ld. a Palladius Ií.13,1-hez fizött jegyzetet. 

1. Az Arnyékoláe /obumbratio/ elsősorban a kas©levelek 
meghagyását jelentette a szőlőn. Id. Palladius I.6,4-hez ffi- 
zUtt jegyzetet. 

IV.  

1. Pascua: legelő. Itt olyan bokrokkal,fákkal benőtt,sal-
tushoz hasonló terilet,amelyet égetés révén legelőnek hasz-
náltak. 

V.  

1. Ld. Palladius VIII.2,1. 
2. Hogy a retek a káposzta mellett a szőlőnek ellensége, 

már Crescentius is eiuliti /VI.98/.Ennek okát Gesner abban 
látja,hogy a görög raphP,nosz az attikai nyelvjárásban káposz-
tát is jelent /i.m. II.k5t. 121/. 

VIII. 

1. Az ivóviz keresésének módját Vitruvíus ismerteti/VIII.l/. 
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2. S€abulo gaeoulus a"férfiasn, ciurvahomok,  szemben a sa-

bulo solutus-azai,e..~ely laze szerkezetU homokot jelent.  

3. Hasonlőképp mondja ezt el PaxaAug Geop. 1I2.4. és  

Démokritosz is /11I.6/.  

I%.  

1. A kutak készitéséhez vö-. Vitruvius: De arohiteotura  

VITI.7.  
2. Az itt előforduló anyagnevekről nehéz megmondaniphogy  

mit jelentenek,mert a rómaiak vegyi ismeretei egyrészt nagyon  
hiányosak voltak,mdsréezt a különböző korokban más és más  
névvel"nevézték meg az egyes anyagokat.Igy az alumen,amely-
nek a mai jelentése timsó,Palladiva idejében bizonyára mást  
jelentett.Hasonláképp bizonytalan a több helyen előforduld  
nitrum meghatározása is.  

3. Bitumen:  földszurok,kátrány  
4. A negaddtt sulfur alapján valószinüleg kénhidrogén-

ről lehet szó,  

5. A  kör  alaku kut átmérője tehát 8 láb,amelyet 2 láb  
szélességis olyan oldalfal vesz köriil,amelyet darázskőből /to-  
fua/,illetve kovából /eilex/ épitenek.Fz a falméret egyéb-
ként megegyezik a Palladium által korábban megadott tégla  
nagyságával,amely 2 láb hosezu és l láb szólee. Vö. Palladi-
us  VI.12.  

X .  

1. Az altus ellentétes jelentése miatt a szöveg értel-
mezése itt bizonytalan. Ld. T.Owens i.m. 254.  

~l. 

1. A rclaai mezőgazdaságban nagy gondot forditottak arra  
ie,hogy a majorsFágok számára szükséges vizaennyiséget bizto-
sitsák.Ilzért - amennyiben nem volt elegendő viz a közelben -  
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vizvezetéket /aquaeductus/ épitettek,a:ellyel egyrészt for-

rásvize.t,másréezt a folydkból,patakokból öntözés céljából 
odavezetett nedvességet csörgedeztettek a szántóföldekre, 
kertekre,rétekre.A vizvezetéket különféle anyagból készi-
tették,de a legjobbnak az agyagból égetett csővezeték /tu-
bus fictilie/ bizonyult.A facsatorna ugyanis könnyen rongá-
ládott,az 6lomes6 pedig többnyire ivásra alkalmatlan vizet 
ezolgrltalott.Nagy ttivolságra boltozatos, pilléreken nyugvó 
vízvezetéket épitettek,auely,ha áthaladt. a földbirtokos ma-
jorsagán,az köteles volt a karbantartásáról gondoskodni,en-
nek ellenében bizonyos mennyiségű vizvételre jogosult.A 
nagy vizvezetéknek kölbnasen aszálykor volt fontos szerepe, 
amikor a patakok.kiszáradtak,ezért Palladius is  viztírolás- 
ra /cisterna,receptaculum aquárum/ hivja fel a figyelmet. 

2..Cerussa: ólomfehér, ólomfesték /álomkarbonúxt/ 

XII.  

1. Az itt előforduló, ólöíricsőméretekhez tartozó , szám-
adatok hibásak.Ugyanie meglepő a 4o-es és a . 6o-as osőhos zu-
sághoz•tartozó sulymennyiségek /68o libra/ azonossága.Ha pe-
dig feltételezzük azt,hogy a hosszabb csövet szilárditás 
céljából vastagabbra méretezték,az arányszámitás igy is hi-
básnak bizonyul.Geener felveti annak lehetőségét is,hogy a 
hibás számadatok szövegromlásbál erednek,ez azonban nem bi-
zonyitható. Vö. Vitruvius: De architectura.VIII.7; Plinius: 
Riot. Nat. XXXI.58; Ld. Gesner: i.m. II.köt. 124. 

XIII.  

1. Omphaeium: Az éretlen olajbogyó vagy szőlő nedve, 
illetve olaja. ©mphaoomel : az előbbiből készített szörp. 
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TIZ BDIK KÖNYV  

I.  

1. Az ászi muslicák kapcásán szeptember hónap elején Palladi-
ue a harmadszántásra /tertiars/ hiuja fel a figyelmet.  

2. Vö. Columella 11.5,1-2.  
3. Ld. a Palladins 11.13,1-hes fü$citt jegyzetet.  

II~ 

1. A tönkölő /Triticus► diooecum/ a legrégebbi gabomenemii-
nek számitott Itáliában,emelyet később a jobb minősségü buss  
lassan háttérbe szoritott.Pálladius idejében azonban a buss  
mellett még nagyban termesztették.b két néven emliti a tön-
kölyt: far és adoreum,Az előbbiből származik a liszt /farina/  
latin neve,as utóbbiról Plinius mondja,hogy a far nevű tön-  
köllyel azonos /Hist.Nat. 1.18,8/.  

1. A sós talajvízzel szembeni teendőket Columella is elmond- 
ja /11.9,8-9/.  

2. Medium: véka,köbölJint római gabonamértík = 8,754 liter-
re1.A hiénabőr jégeső elleni használatáról korábban Palladi-
us is szólt /1.35,14/.  
3. stb. Columella 11.9,9-1o.  

Iv. 

1. Hordeata eantherinuat: hatsoros irpa.Yár Cato is emliti,  

hogy az áirpa,görMgszima meg a sioorlsnmse a földet kimeriti  
/De agricult. 37/.As slnevesisihez ld. Gesner: i.m. II.köt.  

127.  
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VIII. 

1. Farrago: vegyes abrak,takarmánykeverék.Varrd szerint 
olyan vetésből azármazik,a:elyben vegyesen vetnek el írpét, 

bükkönyt és htivelyeseket zöldtakarmány oéljából.Ez tavasz-
ezal az igásállatok fel javitássára és hízlalására szolgált 
/Rerum rust.libr. I.31, 5/.A farrago minősége és keverési a-
ránya, vidékenként kUlönböző volt.Jellemző volt rá az ie,hogy 
mindenütt zölden vágták le.Vö. Columelia 1I.7.2; 1I.1©,31; 
Plinius: IIist.Nat. XVIÍI.142. 

1. Az uj rét /pratum/ kialakitásakor a római gazdák gon-
dot forditottak a helyes fekvéssége ős a talaj jó minőségére, 
hogy a rajta elvetett fűmag minél dusabban 8arjadjon•Ezért 
időnként felszántották és trágyázták, valamint a marhajárás-
tál óvták.A rétek védelmére Palladius már tavasszal felhivja 
a figyelmet /II.2;IV.2/. 

Dolium: Többnyire ke'ok,haeaa agyagedény,aalelynek felül 
széles szája volt.De nemcsak agyagból,hanem fából is késni- 
tették főleg az ősszaki tartományokban.A borszállitássra ugya-
nis a fahordók alkalmasabbnak bizonyultak.Eelülről a többi 
edényhez hasonlóan kátránnyal kenték ki,a tetejét fedővel 
zárták le,majd lepecssételték.Nemcssak bort,olajat és egyéb 
folyadékot tartottak benne,henem gabonát iss.2ár Cato is fon-
tosnak tartja,hogy a gazdasági birtok j61 fel legyen szerel-
ve kisebb-nagyobb méretű hordával az esetleges terményfölös-
leg tárolására /ige agriault. lo. és 11. fej./.Ezek az edé-
nyek többnyire demizsonolykor palack nagyedguak voltak,de 
hogy készültek nagyobb méretitek is,azt bizonyitja Palladius-
nak e 2oo congius valamint Catonak egy 5o amphorás (irtartal-
mu doliumra való hivatkozása. iai mértékre átszámitva az e-
lőbbi 652,az utóbbi 1313 liternek felel meg.Ld. Cato: De ag-
rioult, 69. 



Z. Noha Palladius nem szól a Varro által ismertetett 
madárh4zakról,néhLtny rövid megjegyzéssel azért utal a mada-
rászat /aucupium/ ismeretére és fontosságára,anelynek idé-
nyét a hagyománynak megfelelően október és március között 
jelöli ki /Pall.XIII.6/. Bár a madarak közyil csak a baglyot 
és a rigót,a szükséges kellékek közül pedig csak a jelleg-
zutes villáerudat /ames/ nevezi meg,tudjuk,hogy más madarak-
ra is  vadásztak,ée hogy egyéb eszközöket /madárlép/ is igény-
be  vettek.Valamennyi madár köziil azonban a rómaiak főleg a 
rigót /turdus/ igyekeztek tőrbe cealni,mert a császárkorban 
a husát igen kedvelték.liogy a madárfogás a vadászattal e-
gylitt a vidéki ölet gyönyörűségei közé tartozott,azt már Ho-
ratius is megénekelte az egyik epodoszában /Epod. 2. 29-36/. 

.,fikor pedig mennydörgő Juppiter s a Tél 
esőt-zimankót hoz reá, 

vagy ebfalkávál kész csapdák fezé dühös 
kant kerget árkon-bokron át, 

vagy könnyit rudra ritka hálókat feszit: 
tuljár falánk rigó eszén; 

a gyáva nyul,hurokba-csalt vándor daru, 
amit csak ejt,rnind drága kincs! 

eller Péter forditása 

XIV. 

1. Tuber: vadna,epolya,azarolfa /Crataegus Azarolus/ 
2. Vö. Palladius II.15,2o; 121 . 25,32. 

XV. 

1. Ld. Palladius VI.könyv 11. és 12. fejezetét. 
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TIZRNEGYBDI ICOBYV 

1. Ida: L.2árcius tmájus,julius ős október 15-e v a többi 
hónap 13. napja.A rómal naptdr a napoket a hozzdjuk legkö-
zelebb álló Kalendae,Nonae ős Idus idejéhez viszonyitva je-
lölte.Igy a szövegben előforduló tönköly ős buza vetési ide-
je október 23-a és december 8-a közd esett. 

2. A "164rpához" ld. a X. könyv 4. fejezetéhez tartozó 
jegyzetet. 

3. Abab vetősi normája Golumella ős Plinius szerint is 
holdanként 4 modius.W. Columella 11.10,4; XI.2,74.21inius: 
Hist.flat. 	Ez a Palladius dltal faselus-nak neve- 
zett  bab  felel meg Itáliában használatos babfajtának tmig a 

szövegrószten szereplő faba a nagyobb vetési nor-
mája alapján valószinUleg egy masik babfajta lehetett. 

1. Az őszi vetés egy holdra /iugerum/ vonatkoztatott ve-
tőmagnormáit Palladius as alábbi módon adja meg: 

Eliza 	4-5 modius 
Tönköly 	4-5 ft 
Hatsoros &spa 	5 
OsillagfUrt 	lo 
Borsó 	3-4 
Etikköny 	7 
Görögszéna 	7 ft 

Vegyes abrak 	lo w 
Len 	 8 
Paszuly /faselua/ 	4 " /októberi/ 
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Bab /faba/ 
	

6 modius /novemberí/ 
Szezám 
	

4-6 sextarius 

A Palladius4 által megadott  tave.szi,nyéri és eszi ve- 
tómagnormá.k ássz+shason3itaea alapján nyilvAnvalóvá válik, 
hogy nógy mezőgazdasági növény két vetóraagnarmával fordul 
elő.Ezek Wzül a bUkkiiny és a görögszéna tavaszi és őszi ve- 
tSmagnormája /6  és 7/ erselkedóst,a lené /10 és 8/ csökkenést 
mutat, a csillagfürt nyári 3-4 modius vetőma.gszUkaéglete vi-
szont lényegesen eltér az őszi,egyébkéut Itaaliában is  szoká-
sos lo mod3ustől.Ennek oka abban keresendő,b.oggy a nyári ve- 
tés a terméketlen és: elhanyagolt állapotban lévő ezólóekea ►- 
tekben talajjavitág céljára szolgál,rnelyet - mihelyt kihaj-
tott .- a talajba beforgatnak../Pa11 ..T%.2/. Egyébként a mega- 
dott vetőmagnormák általában megegyeznek  a Ferro /Rerum rust. 
libr. I.44/, Columel.la /%i ..2,75/ és Plinius /aist.Nat. XVIII. 
193/ által  előirt itáliai rsagnormákkal.Egyediil a tönköly ki- 
vétel,amely a régi 9-lo modius helyett Falladiusnál csak 4-5 
modiust tesz ki,.vagyia az i holdra eső vetcimagsziikséglete a 
buzával egyenlő. 

1 ..  Vö. Coiumell.rss De arboribus 2 .. 

V.. 

1. Vö. Columella ZP.B.. 

VIII . 

1. I,d. Palladius 1/1.18. 
2. Vd , Columeils  

Iá . 

1. 	Geop©nioa VIZ,4,1-2. 
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2. A bor víztartalmának ellenőrzésire Cato ezzel ellen-
tétes módszert ir le /De agricuit. illj. Nála a borezürő e-
dény boresty6nfábél készUii,amely a bort átereszti.a vizet a-
zonban nem. 

X . 

1. Ld. a Palladius XiI.17-hQz tartozó jegyzetet. 

' XI . 

1. A szél okozta károkról Iran szó. 
2. Az nr oracea,amely többnyire torma,Palladiusnál rep-

csénretek.Ennek azonoeitását a vadretekkel, /rafanus agree 
tie/ 6 gaga adja meg. 

XII. 

1 . Vá. Plinius: Hiet.Ba.t.. XVII.14. 
2.. Whit telő huld id.e jdn. 
3.. A csalomtok /herba syffifoniacaJ' mint mérges  növény az 

aszállyal szembeni . védekezésre is szolgált. 141.  
286. 

XIII. 

1. Ld. Pa3:lfl.dius VII ..?, . 2 . 

xTV.. 

1. V©. »sose. V.8; Geop. V11.3 ,,1;VII.13,5. 
2. A rémalak a mai gyakorlattól eltérő mádon kezelték a 

boraikat ..Az északra eső  vidékeken poritott gyantát használ-
tok a  bor  savanyodása . ellen.Mésutt - mint Palladiva is emli-
ti - tengervizzel és gipsszel keverték .,hogy a bor izét ezál-
tal még finomabbá tegyék.A gyenge bort fUstáiték,füazerez-
ték,édeeitették.igen változatos sn6dan,hogy a jobb borfajták-
kal a versenyt felvebesse.A mustot égetett szurokkal bevont 
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edényekben tartották, ami a bornak sajátos mellékizt /vi.nuza 

picstum/ adott. 
3. Gesner emliti, hogy a chi.nica nem esir, hF+ynem görög 

mérték. Ld. i.m. II.köt. 138. 
4. Apolici:. Juppiter és Latona fia,D3.ana ikertestvóre. . 

A nap /Pioebus/ra költQsaet .,a zene,a jövendámondés és agy6gy- 
tudaxingok istene.A L:uzosák vezet© je.PÓleg lattal,illetve :i j- 
ja_t ábreizQl..ták.Apollo Pythius: a delphi Apollo.A jdsdája u- 
gyanis Deiphibe-n Alit ahol Pythi,a,a papncje jósolt. 

!v. 

1. A  rózsabor kószitéséhez ld. Palladiue Vg.13. 

XVIII. 

1. A mustpárlat és a sznóiz lepárlási mértékét Plini- 
us és Co3.umell.a egymásnak ellentmondőan határozza meg /Col. 
XZ7C.19;1... és XII.21,,1; Plinius: %.iat.Nat. XZV.,8o/. Ezek a méz 
mellett igen fontos édességek vQ3tak.Többek közlt mártás és 
borlikür készUlt b41ő1#fk,de a méhek etetésére ős a bor 
rezésóre is szolgáltak. 

1. A maz:eolaszöló juva passa/ elsősorban  az eezubor 
készitésébez volt fontoesamelyet á rémalak igen kedveitek. . 

Ld. PaZiadiue XI ,.19, . 

T I Z ENKETT . EI? I K KÖNYV 

I . 

1. Vb .. Columeila II. ía, 7. 
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2. Id. a Palladius X1.1,3-hoz és az ezt követő XI.2-höz 
tiázött,a bab vatéei normáiról szóló .jegyzetet.  

3. Ld. Gagner: 	II..köt. 143. 
4. Nitrum: a mai  értelmezés szerint lugsv;,nátron,sz.áda 

II. 

1. I3. Palladius %.1a. 

IV, 

1.  Az olajfát azért növesztették széltében,hogy a bo-
gyója szedését könnyebben elvégezhessék.-Ebben az esetben a 
jószág kártevésétől  óvni kellett. 	, 

V.  

1.  M. Pailaáius 111.18. 

VI.  

1. A növények Ul.tetésekor,i.3letve vetésekor a holdnak 
aemcsak a telő-fogyzS fázisait kellett figyelembe venní,hanem 
olykor a horizonthoz viszonyitott Allését is. 

VII.  

1. Vö. D'mokrit©az: Geop. X.14. 
2. Id. a  Palladiuer I.24-hez tartozó jegyzetet. 
3. A szemzéshez ld. Palladius VII. könyv 5. fejezetét 

a hozzátartozó jegyzettel eútt. 
4. Damaszkusz hires város Sziriában. 
5. A kézi erővel történő talajforgatást hossz anti  irány-

ba is  végezhették,a szántást azoaban omivel az ökrök kimerülé-
se miatt a barázda hossza 12o lábnál több nem lehetett,kereszt-
be kellett végezni a iugerum ordinariun nsgyeágu fö1dtesrG3e--
ten. Id. Pall. 11.3,1. 
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X.  

1. Vii. i'iémokritosz: Geop. V.35. 	_ 
XI ..  

1. %d. a Pa].1adigs III.k5ni,Tv 21. fejezetét.  

xII.  

1. Ld. Geoponica IV.11s ZV,6,2; Columeila XII.44,7-8.  

XIII. 	 . 

I. Az előtejet árta3.me;snek vé].ték mind  a  bárányok,m9.n.d  
a csecsemők sz6mára.Az ilyen betegségben szenvedő gyerekek- 
ről /colostrati pueri/ számol be  . Plinius /3list. ,liat. XXVIIT.9/.  
M.  Cesn.or: i.m. II.k©t. 151.. 	.  

2. A  juhok legeltetésének rendjét ehhez hasonlóan mondja  
el Vergilius is  /Georgics 112022-38/.  

3. . A kigyók elleni vádékezéshez ld. Pall. . 1.35,11.  
4. Palladius a res pecuar3a ismertetősét a kecsketenyész-

téssel zárja.A rómaiak ugymnis . a kecskét főleg a hegyi gazda-  
ságekban te.rtották szivesen,mert a kopárabb vidéken is kánnyU  
volt  az  etetáse.Tej �ből a pásztorok sajtot kéezitettek,amely  
a 3u1rsa jt mellett kedvelt élelerri volt..A kis keeskegida /°hae-  
dug/ pedig gyakran  szolgált áldozatul az erre a célra kije..  
1al.t háziál3.atok kiSzi%2.13ar Cato a  keceketenyészt6st rnég nem  
emliti meg,Varro már foglalkozik a tartásukkal /Rerum rust.  
libr. II .3,1-10/, Columelia pedig hangsulyaz2-a,  hogy  a kecske-
bak kivgiaeztéeakor mire kell Cgyelni /V11.6,2/. 	 . 

~~ . 

1. Ld. Fal3adiu;e 1I. 22.  
2. A váröefenycit /larex/ a tüzveszél2yel szemben igen al-  

kalmas fának tartották.Plgriue azt  is  mondjEi,YiG?gy nem fog  
lángot /Sist.Nat. X.16/.  

3. A . cölöprostélyt,smel:yet vizenyős helyen alkalmsztak,  
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égerfából készitQtték. VB.  Vitruviust De  architecture 11.9, 

lo-11. 
4. Pisci.na: halaetá,halasmedence. Ld. Pa11.I.17,2. 

1. Az  olajbogyó feldolgozásáról - amelyről üeto rész-

letesen szol /Je agricult. 18-22/ - Palladius csak keveset 
mond,mert ezt már a hagyományos gyakorlatra és az évszázadok 

során kialakult formákra hivatkozva közmertnek véli: "Zu-
zámalmokkal,kerekekkel és sajtolóval alakult ki az a forma , . 

emit a szokás megkövetelt" -mondja.BrArt e fejezeten kivül 
csak két helyen tesz röviden még emlitést róla /1.20; XI.lo/. 

Az olajbogyó feldolgozás€,amely a -sajtolóhelyiségben 
/célla olearia/ 'történt,.két főbb munkafolyamatot igényelt: 
az olajbogyó zuzását,aaelyet az olajzuzóaalommal /trapetuni/, 
és a ssjtoiását,amelyet az olajsej.tol6val /prelum,vas tor- 
cuiaria/ végeztek.A sajtolóhelyiséget mint Palladius is em-
liti ugy épitettők meg.hogy dél felé nézzen,mert e munka-
folyamatokhoz nagy szilkeég volt a melegre.1pp ezért Pslle 
dius hővezető csövek beépitését is javasolja,nyilt lángot 
használni ugyanis itt nem volt azabad,mert a füst szagától 
az olaj tönkrement.A levegő tisztán tartásán kivel azonban 
nagyon kellett Ügyelni az olajfelfogó és tároló edények tisz-
taságéra ia .,aert a piszkos edények avessá tehették ez olajat. . 

A friss állapotban leszedett olajbogyót először  is ki-
válogatták,majd a hibátlanokból este feltöltöttek egy olaj-
sa,jtoliera való mennyiséget /modun factorii/.Ezt besózták, 
azután az olajzuz&nalnion összezuzták.A trapetum tehát erre 
szolgált,hogy az olajbogyó husát elválassza a magjától.Ezt 
egy félgömb alaku medencében tengelyre szerelt két forgó 
malomkő végezte,amelyeket szab_"lyozni is lehetett.$lőször 
lazább, késeibb a másodzuzásnál szorosabb beálli .tással Waked-
tették őket.Arra is Ugyeltek,hogy a kövek a magokat ne zuz-
zák ezét,mert azok szennyeződést okozhattak.A szétzuzott bo-
gyót időközben egy különleges meritővel kiszedték,és fUzta- 
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vesszőből font kosarakba rakt'k,valamint sózott állapotban  

reggelig állni hagyták. . .  
. I ősnap kezdődött az olajbogyó kisajtolása oly módon,  

hogy a kosarat a prelua sajtológerendája alá tették,majd ezt  
egy csiga révén rászoritottákagy a kosárban lévő bogyó ht.  

sa annyira ösezenyomódott, .hogy a kosarat az oldalnyomással  
szegben kötéllel kellett megerósiteni.Az alácsorgó olajat  
az aláépitett csatornák egy nagy kádba vozették,ahannan  
egy osőrendszer a tárolóhorctékkal kapcsolta össze.  

A sajtolóhelyiségben egyszerre több trapetaal és pre-  
lummal dolgoztak,igy a munkát gyorsitani tudték.Cato prés-
házában p1. 4 zuzómelom és ugyeinannyi prés volt.A 3tabiee  

-ban és Boscoreale-ben lévő leletek  alapfád negkázelitően  
tudjuk a trapetumot rekonstruálni.A gépek alkatrészeihez. és  

miiködéséhez bővebben id. U.Portius Latos A földművelésről,  

ford. Kun J6zaef,Bu.dapest 1966,294-97.  

XVIII.  

1. Liburnia vidék Illiriában.Az innen százasazó olajon  
kar~iil hares volt riég gyors naszádjairól is,riert lakói hQ jós-
nép voltak. fii. Horatius:  Lpod. I. 	 . 

XX.  

1. TU. Geoponica IX.23,1-5; IX.25,1-9:  

XXII.  

1. Columbas bogyónak nevezték az olyan olivát,amelyet  
scene és sós lébe  tettek el.  

2. Simiciculus: egy ismeretlen nagyságu iirmérték. Ld.  
W.Beche-r* Drei T3emerkungan zu H.Widstrand Palladiusetudien,  

Philologi.eche : ochenschri ~t 1927::798-99.  
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fi I Z im N H A R il A?? I K K:3 N Y Y  

Z. A buza és a tankiily leginkább javasolt vetési ideje  

oktőber és november hónap.  
2. A Liéthalom-Unn.epet /Ueptimonti.um/ a rómaiak minden év  

decemberében a 7 halom várossá v:á.l.áea emlékére tartották. Yd.  

C ol.umeila 11.1°,8-9.  
3. A december Idusa előtti hetedik naps dec. ?.  

I~ . 

1. Ld. Pall. Yi,l.o; 111.9.  
2. Iad. Pall. 11.18; 111. 27.  

1. gypo.me2is: ismeretlen növéay,ameiynek termése Gargi-
lius alartia.iis szerint a berkenyéhez b.asonl5. .146eok egy nas-
polyafajként tartjék száaón.Diosccsricles is emlit egy epime-  
lis-t /1.118/. Paile.diusnál hapax legomenonként fordul elő.  
A szó etia.nológi.á . jáb.Qz id. 2venr3ung: tántersuch. , 3.54; csesner:  
i.m. Il.kdt. 157; T.Owen.: i.m. 332.  . 

1. A hold növesztő erejéhez Id.  a Palladius II.kányv 6.  
fejezetéhez tartozó jegyzetet.  

2. Az ókori vulgáris természetismeret szerint a kagyló  
nem tartozott a tengeri állatok /anisnalia maris/ fogalmi kö-
réhez.  
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3. A azalonna,a tengeri e'3n besáz£e£it és a sonka páco- 
1és£t jan.u4rban in eaiiti /Fe11.1I.16/. 

4. A madariszathoz  N. Palladius Z.32-t és a hezz,£ tar- 
toz4 jeggzetet. 



SZOVEGLIÚDOSIT.:CSOK 
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J.C. Schmitt szövegkritikai kiadásának /Lipcse 1898/ 
a szövegét az alábbiakban ,a  következő szempontok  szerint ja- 
vitottam: 

1. Ott,ahol SvBnnung szövegmódositást javasol as 
°öntersuchungen zu Pa3ladius und zur 1.ate3,nischen Fetch-  und 
Volkssprache /ITppsala 1935/ o. munkájában. 

2. Azokon a helyeken,smelyeek Scamitt szövegkritikai 
kiadásában  a Corrigenda jegyzékben szerepelnek. 

3. Azt,ami. Schmitt szövegkritikai kiadásában téve-- 
sen,űe e kiadás kéziratában helyesen fordul elS., . azonbaa, a 
nyomda ós a. korrektura hibájából a ayomtatfltt szövegbe hibá-
san kerUlt,és a Corrigenda jegysék.bcii hiányzi.k.B szövegmódo-
sitásokra is Svennung.hivja tel a fenti munkájában a fiayel- 
me t . 	. 

4. Egy helyUtt figyelembe vettem J.E. Schmalz szö- 
vegmódositásre; vonatkozó észrevételét is. 

Az alábbiakban először a Schmitt szövegkritikai ki-
adásában lóv6 szövegrészt közlöm a hely jeiölé8ável,.majd utá-
na e javitott mzdvegrós2t, vóg.il zeSró jelben tiintetem fel Sven- 
nunz fent ealitett mifvéxaek oldalszámát /nevét : v. röviditée-- 
sei jelezve/,illetve azt a hi.vatkozást,amoly alapján a szö- 
veg javitéslt vógez .tem. 

I.3,1. 	unius anni aut ut multug biennii pensione repare- 
tur .. 
unius  enni  aut multum biennii pension reparetur. 

/3v. 285/ 
I.2o,2. nam fossilee tectoriie et cameris celeri siccitate 

utiles aunt meliore9que, 
nam fossiles teotorii;a  at csmeriset celeri sicci- 
tate utiles aunt melioresque, /Sv: 497/ 
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1.13,1. 	asseres ligni callici 
asserea lini Genial. /Sy. 9./ 

1.14. 	cum Quito terlpore fuerit tageorsta. 
cum mu/to tempore fuerit 	tum. /Sy. 474/ 

1.18.2. inter se longiore distantes 
inter se largiore distentes  /Sir.  69. sajtóhiba/ 

I.193. 	herbs conyza sixes. 
herbs coniza sicca /Sy. 125/ 

1.27.3. oculos portulace suco 
oculos portulacae suco /Sy. 69. sajtóhiba/ 

trifolium,fenum graocum,agrestis intyba,lactucu-
las seremus aliment°. 
trifolium,fenum graecum,sgres is intiba,lactuculas 
seremus aliment°. /Sy. 125/ 

1.35.9., 	et colocynthidis suffusio sic nocobit. 
et coloquintidis suffueio sic nocebit. /$y.126/ 

1.35.1o. ibi paleas et codrum cum sulfure eufficienter 
includi. 
ibi pcaeas et codram cum sulfurs eufficienter 
ineludi. /Sy. 124/ 

1.36.2. 	it insidentes frontibus has perforant ntque are- 
re compellunt. 
ita insidentes frontibus perforant atque arere 

compellunt. /Sy. 531./ 
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1. 37.2. herbas nutriat origanum, thyA.un, serpillum, 8ature-  
iam,melisfyllum,uiolas $preeter,.asfodilum, citre-  

aginem.  
&ierbms n.utriu.t origsrium, thymum, serpillwn, eature-  
zam,melisfy3luun,uiolas agrestes, asfodilum, citrí-  
aginern, /Sv. 122/  

1.37.2. ilex nor et linus.  
ilex minor et tinus. / ;y. 69. n, ordahi.ba/  

1.37.5. 	thapsia, absinthium, .,,...,,~i,r, -,~.~,.- t
~  v~av 	u c: d.u ~ ;D" 

thapsi.a,absentium,cucumis agrestia / Sv. 123/  

1.38.2. speculej`ur delude per triduum,ne eone Janusz sues  

e ;. eu:iatur examen,.  
apeculei2uv deinde post tridumm, ne omne ia,nuas sues  
egrediatu:r examen. /Sv. 376/  

1.42.4. hxpl+stis his,quae pertinent ad generale praeceptum,  
nua.c operas suae a:ingu,Iis mensibus explicabi.mue at  

a menee Ianus:rio facierrms initium.  
Az egész mondat azéivegvdltoatatás nélk'r.il a második  
könyv elejére kerül. /0v. 47/  

II.tit. Az 51. lapon felül: ACfIC. II. 1  
n 	 w : PALLAD. AGFiZC. II. 1. /Corrigenda/  

IZ.,1;3. :Expíetis hls...facienus initium. A an.on.dat az első  
könyv végéről a De ablaqueandis vitibus c. fejezet  

elejére ker?il /Sv. 47/ 	 . 

11.9,2. si siccas segetes ec.rculEueris,aliquid contra rubi- 
g3nem praestitisti. 
si siccas segetes sarculaueris,aliquid et contra  
rubi.ginem praestitisti. /J.Fi. Schmalz: Sprachliehe  
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Bemerkungen su des Palladium opus agriculturae; Glotta, 
1915, 172-19o.7 

11.11. continentes seu medium seu quartanariam tabulam, 
continentes seu xedium seu quaternariam tabulam, 

/Sv. 6o1/ 

III it.iXIIII. nesturtio,coriandro l napauere, 
nasturtio,coliandro,papauere„ /Sv. 131/ 

111.10.4. sed arbusta qui faoietolentas arborum de his 
generibus ponat.uel si agro subpetit abundantia, 
his utatur,popubo,ulmo,fraxino in montanis et as-
peris, 
sad arbusta qui faciet plants arborum de his ge-
neribus ponat uel,si agro subpetit abundantia s his 
utatur: pogulo ulmn,fraxo in montanis et asperis, 
/Sv. 548/ 

111.122,2: erit.tamen optimi putatoris inferius earmentum, 
erit tamen optimum putatoris,inferius sarmentum, 
/Sv. 22o/ 

111.17.1. aunt autem genera inserendi haec, 
sunt autem inserendi hum: aut... /Sv. 53o/ 

111.17,5. soliditati arboris inferendae sic 
soliditati arboris inserendee sic /81r. 69. sajtó-
hiba/ 

111.18,4. sicut pausia,orchis,radius s  
stout pausea,orches,radius, /31r. 149/ 

111.20,2. sufficiet autem maiori arbori uehes una,minori 
media ita, 
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suffi.ciet autem Aaiori r3:rbori ueges una,minori  

meclia ita .,. /_v. 612/  

131.24, 2. item carduue seritur et  nasturtium et coriandrum  
Qt papaver,  
item cwrddus seritur et  nasturtium cat coli.andrum  
et papauer, /Sv. 131/  

/11 .25,7. ut Vergilius,orno et . fra.xino  
ut Verj.liu.e, Qrno et , fraxo /0v. 142-43/  

111.25 3. (aaiY3nw3 bunt pira die  s ViYv blA rCÚiettL luna...  

~j
ce~nd3enc~€a aun

~tjj 
 pir~a ita: die placid() decrescente  

luna. . . /~~.lvr 400/  

1.11.25, 22. A  3.a5. lapon a.fe jr4s2: AGMC. :111 25  
: AA1C. III. 25 /Corrienda/  

111.29.3, tune upon cyrenaicon,guod Craeci sic appellant, 
tune open quirenaicon,quod Graeci sic appellant, 
/1sv. 592/  

111.29, 3. et in granatis malis fieri hoc posse firaatur a  
Graecis et in cerasis.  
et in granatia a2aiia fieri hoc posso firmatur a 
Graecis et in cegasiia. /áv,. 142/  

11I.3o. 	exciaio perlinatur  
excisio perlinetur /Sv. 468/  

111.31. 	et uas coop riea ac oblines  
et uas cooperies no linalsis /tv. lo4. ős 468/  

Con.ditum uel absinthiratua uci rosatum uel uiolaci-  
urn  
Cond.ituza uel absentiurn ue3 ross.tum ae1 uiolatium  

/sv. la5 is 525/  

111.32.  
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IV.tit.VIII de ruta et corif-Yrxdro 
de ruta et colicndro /v.. 131/ 

1V.2. 	exarare conueniet. ueruacta etiam, 
exarzre conueniet, ueruacta etiam,/v. 424,531/ 

1V.9,2. 	seminn spatio selaipedis aint discreus. 
semina spatio sumipedio discreta. /Ziv. 457/ 

1V.9,9. 	qui posaint et inter frigora non necari. 
qui possint ot inter frigora non negari./nv.647/ 

1V.9,11. 

IV .9,11.. 

et storcorato loco in singulio fossis pones et 
leulter obrues. 
et stercorato loco in singulis fossis ponis et 
leuiter obruos. /Sv. 457/ 

est stercore et assidUa rancatione nutrienda. 
eat stercoro et asSidua runcatione nutrita. 
/017. 457-58/ 

IV.lo 2o. 	simul,si 
siul si 	. 69. sajtóhiba/ 

1V.lo,25. 	diuisio squillae bulb* 
diuiso eniliao bulbo /Corrigenda/ 

Ilrao.25. 	11 134. lap aljgn a jegyzet: 25 bolbo V,u110 / 
ft 	 25 qui11e clones; 

b lbo V,bullo / 	/Corvigenda/ 

IV.lo.27. recidenda aunt in en, quae nut putria nut male 
nata repereris: 

recidonda sunt in on, quae nut putria nut be 
nata repperis: 	/Sy. 104/ 
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IV. .lo,28. ssi hoc.desit,abrotoni uirga suspenditur: . 

si hoc desit,apratan.i uirga susperiditur:  
/3v. I25/  

W.13.7. quae in patribu® d.icta ount, ~ores , 

quae in patribus dicta sdánt,mores, /;v. 531/  

IV.14.2. creantur et Ex equo et . asina uei onag - et equa.  
eSrea3nttkr ex equo et as1n.a uel onagro et equa. . 

/i'av. 487/ . 	 . 

IV.15.1. et austiero 0110  
et aueteri uino /Sy. 44/  

V.3 .,5.  

V.7 ,2.  

et cOria..~.drum serC'í2uF3 et 3.ntybe secunda etatione,  
et ca -riaadrua seremus et latiba secunda satione,  
/Sv. 125/  

tunc dorsa apum bibontiu ~.~u tangamus illo liauore  
tinota festucula atque SLbidem moremur.  

tune dorsa a.pum bibontium tangamus illo liquors  
tincta fistucula atque ibidem moremur. /8v. 118/  

t'I. tit ..sgVI. De rod.omeli.  
De rodom®lli. /3v. 154/  

vI.5.  hoc menne opium Bene sorítur,sicut ante iam dic-
tum est,uel coriandrum et aelcnes et cucurbitae,  
hoc menne apium bone seritur,.aicut ante iam dic-
tum est,uel coliandrum et melons et cucurbitae,  
/Sv. 131/  . 

V1.12. 	in sum cute siccantur  
in summa crate eiccantur /tv. 556/  
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VI.13.' 	déeem séátariis Merges 
decem sextariis mergis /Sv. -22/ 

VI.tit..XVI. De rodomeli. 
De rodomelli. /Sv. 131. 's 154/ 

VII.tit.IV. lactucis,coriandro 
lactuci$,coliandro /Sv., 131/ 

VII.5,1. 	qui  ingrate his possit inpendi, 
qui ingarte his posset inpendi, /Sv. 467/ 

V11.7,6. 	solent haec signs, 
solent hoc sign, /Sv. 2o7/ 

VIsI.tit .. 	A 181. lapon a lapalji jegyzetben,a 27. sorbans 
19 synapi V,sinapi SE et editiones / 
19 synapi.V,sinapi S et editiones / 
/Corrigenda/ 

VI1I.3:, 2. 	et nascebdo et adserendo 
et nascendo et adferendo /Sv, 69. cis 449.; saj-
tóhiba/ 

VIII.5. 	et sanguine tingantur hireino 
et sanguine tinguantur hircino /Sv. 1o5/ 

VIII.7. 	non despumati mellis admiscebis 	. . 

non despuraa.ti mellis e.dmiscis /Sv.. 1o4/ 

VIII.9 .. 	unim2 sextarium miscebis 
unum sextarium miscis /Sv. 1o4/ 

IX.1. 	circa calendas septembres 
circa calendas Septembris /Sv.. 248/ 
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IX.8,2. 	glares mediocres et incertas uenas 
claredI mediocres et ineertas uena s /Sy. 159/ 

IX.8,4. 	u:aer insidet aut praeterit.iuncus tenuis, 
uio insidet aut praeteritT luncus tenuis, /3v .53i/ 

IX.8,6. 

X.8. 

ac sLailiter operiatur: alter° die,ei aquarum 
uena est,in praesenti uas coneepto umore soluetur. 
ac similiter operiatur e altero die,si aquarum uena 
est in praesenti uas concept° umore soluetur. 
P3y. 597/ 

farrago etiaN loco reetibili stercorato seritur: 
hordei cantherini in iugero decem modios spergimus 
farrego etiam loco restibili stereorsto seritur 
lordeo centerino.in iugero decem modioe epargimus... 
/Sy. 234/ 

X.1°,1. 	rune prata v ei libuerit,possumus nouella formare. 
Nunc prata,si libuerit,nouells formare./Sv.424,437/ 

circumueniente fossato uel lute strUctis parietibus 
solo siceo et gracili. 
circumueniente fossato uel luto strictis parieti-
bus solo siceo et garcili. /Sy. 6o9/ 

A 211. lapon a 15. sorban: De defruto 
: De defrito /8v.126/ 

iusta satio est a decimo •calendas nouembres usque 
ad sexto idus decembres regionibus temperatis. 
iusts estio est a decimo kalendas Noyembris usque 
ad sexto  idus Decembris regionibus temperetis. 
/SY. 247/ 
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non habot ampliva,quod noceat o quae semen aliud 

ferre non posit. 
non habet maplius l quod nocere,quae semen aliud 
forre non 7)osset. /SY. 467/ 

ZI.5,2. 	ante deceubres idus operiemus, 
mite Decembris idun operienus, /Ev. 248/ 

I.11,1. 	ne  octobri serenda aunt intyba, 
1.'ense octobri Gerenda sunt intiba, /Sv.125/ 

21.11 2 2. hoc norms ninapi Geremus. 
hoc menee senspi seremus. /Sy. 123/ 

Z1.12,3. at alit et amygdalo insert posse firmerunt 
ut alii et amygdalo inseri posse firmarunt./Sv.511/ ,  

XI.12,7. cerasa ut sine osse noscanturaieri 217,xtialis hoe 
dicit. 
cerasi aut sine °sae nascantur,fieri Lertialis hoc 
dicit. /217. 142/ 

XI.12 08. cerasa non aliter quem in sole usque ad ruesas sic-
cata aeruentur. 
cerasia non aliter quam in sole usque ad rugas oic-
cata seruantur. /Sv. 142/ 

ZI.14,5. qami Syri choenicail uocant, 
quam Syri chinicam uocant, /317. 126/ 

XI.14,7. si amy3dala anara,absinthium, 
si amndnla onava,sbaentium, Av. 223/ 
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XI.14,8. aloes hepaticas uncles duas tundee  
aloes epatices uncias dues tundes /Sv. 147-48/  

XI.14,12. uinum uero eadea die ex suetero limpidum atque op-
timum fieri,  
ui.nam uero ea die ex sueteso limpidum atquo opti-
mum fieri, /Sv.3o7/  

XI.14,13. .achoena:,anthuaa uncles quattuor, s.3oes hepatices un-
cles quaEttuor,.mastiches optimae  unciai un.am:,  
e4uinuant.hos uncles quattuor,aioea epatitee uncles  
quettuor,raasticís optimae uaciam uneaa,./Sv.126,148,  
151/  

Xi ..14, 17. tunsi sbs:3x:thii octo uncles  
tuai absenti octo uncias /Sy. 1o5,123/  

Xl.ti.t.XVfIZ. A 229. lapon a rubrica: De defx°uto  
# 	 ~ 	 0  : De. defrito /Sv.126/  

YI.18. 	Rune defrutum, caroenum, sapamm conficies.  

Nun° defritum, ctaroenum, seps:ft conficies. 15v.126/  

XI.22. 	et uuam destrietam cum pones  
et uuam destrictam eonponia /Sv.169-7o. éa 6o9/ 

 

XII.2. 	arborum plantas circumfodere atque operire c©nuenii.-  
et et ante idu$.nunc md.rgus,hoc est propaginis cur-
vature,  
arbosum plantas ci.rcuatfadere atque operira conueni-  
et, et ante idus nunc meggus,hoc est propa.g3nis  
curuatura, /Sv. 487-88/  

cum  
XI2.4,1. naa'i  tots nigreocit,qud speciei merit° postersuit,  

nem cum  tots xr3grescet,quod speciel. mgrito postera-  
ult, /aSv. 588-89/  
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XiL.?, 6. 	caprini lactie ingreseerisa. . 

capr3.ni lactie ingeasserie. /Sv.. 69. Sajtóhiba/ 

XII.? ,1.8. et $iccua locum translate* cumulum facient 
et siccum locum translata.e cuumu33um faciunt 
/Sv. 458/ 

X11.1.3,4. frondibus praebeatur aut trasini. 
froudibuss preebeatur aut fraxi, ISv. 142/ 

YTT.13,5 =  gra°cas cues sicut asianae uel tareutinas 
Grs.eca+s aue;s sicut Asianas uel. Terent .inas/Sv.109/ 

XiZ.15,1. ab%es,, quam gal:ticam u0caa:t, 
abies,quam Gallicam uocant, /Sv. 9/ 

XII 2o 3. iubent Graeci coriandri manipulum in alei metreta 
suBpe.ndi: .  
iubent Greeci coliandri faim5   pulum in olei ermetreta 
eusspendi /2v. 131/ 

XI1.22,1. columbade>s oi$uae ti:umt sic. alterni.s cratibusd 
o3á►uarum puleeitxm *panes 
Golumbaree mlivae fiunt sic. alternis oratibus 
alivarum puleium spargis /Sv. 126,557/ 

XI3:.22,2. aliter electas olivas muria meturabis,ptast quad- 
rsginta dies zmurism fundes ugiuersexms tune due:s 
defruti paPte®,aceti unam,mentam minute incísam 
uasculo adiciee et Qlivass replebis,ut ins lusta 
infusi®ne supernatet. 
aliter.electas oiiue,s muria maturabia. post quad- 
rag,intffi dies muriam fundis uni.uersam :, tuna dues 
defriti pe,rtea, aceti unam,,mantsrs minute incisam 
uascule adicies et olivas replebise,ut iu.ste3 ín- 
fusione supernatet. /Sv. 6o3-o4/ 
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XII.22, .3. uini ueteris unum semisicilium  

uini ueteris unum simiciciilum•/Sv. 121/  

XII.22,4.. donee sole inarcescant.  
donee sole inarescBnt. /Sv. 69. aajtóhiba/  

XII.22,5. aliter leges olivas ex arbore nigras et conposi-  
tas muria dilues:tune ollae adicies mellis par-  
tes duas,uini unam, defruti dim3diam: ubi simul  
deferuuerint,depones ac permouebis et acetum mis-  
cebist  
aliter. legis olivas ex arbore nigras et composi-  
tas muuria dilues: tune ollae adicis mellis partes  
duas,uini unam,defruti dimidiam: ubi simul defer-  
uerint,deponis ac permoues•et acetum nieces,  

/Sv., 129-3o/  

XII.. 23. 	A.18 sorban : hora IX •   

~ . 	 " 	• : h©ra 1115v. 69. saj tóhiba/  

XIII.1. 	usque septimo idus decembres.  
usque septimo idus 13ecembres. /Sv. ' 25o/ . 



A PORBITó UTÓSZAVA 

Palladius Opus agri+s;u7.tursae I-XIII könyveinek a fordi-
tásához az irodalomjegyzékben feltUntetett J.O. Schmitt szö-
vegkritikai kiadása szolgált alsspul,amelyet elsősorban J. 
Svennungnak az Untei sz:chungen zu Palladino  und zuT lateani- 
schen Pach- und iTolkasaprache e. müvében megadott sz-övegm6do- 
sitfi javasalatai alapján javitottam.. J.O. Schmitt szövegkri-
tikai  kiadása ugyaais,.nohsa a korábbi kiadásokhoz képest je-
lentős lépést  tees e/őre Palladius nyelvének hitelesebb re- 
konstruálásársa,több helyitt mellőzi a korai. kéziratok /L,P, 
Q / olvasatait érdemlegesen figyelemben részesiten..i. Bár et 
javitást J. Svenraung a feat emlitett :munkájában néhány szem-
pont aalapján szórványosan elvége.zte,a teljes palladiuei opus 
kiadása ez idáig váratott magára. Sajnoss,Rtabert H.  Rodgers 
uj szövegkritikai  kiadása  /Lipase 1973/ csak e dolgozat el- 
késszalte után keriált a kezembe,igy ennek eredményeit már  nem 
sikerUit hasznossitenom.Az uj kiadás ugyanis - mint  ahogy a 
futólagos összehasonlításból kitUnt - ► eltér e száznál is 
több helyütt módositott Schmitt-ki:ad€stói,enaaélfQgva mind  az 
idézett latin szöveg, amind a magyar forditás gondos ellenőr-
zését és átdolgozását kivánja meg. 

A jelen forditásomban texmészeteseu ebhez a mócioeitott 
Schmitt-szöveghez .igazsadte,m, bizván abban, hogy a régi .fordi- 
tásokaái hivebben sikerUl Palladium későcsászárkori nyelvét 
tolmácsolnom 

Ebben a munkában ssajnoss, egyedUI, T.Owen igen  régi., 18o7- 
-ból származó, szakmai szempontból kifogásolható forditására 
támasakodhattam,zert XX. századi Pallsadius-forditásről nines 
tudamásom.A J. Sveruaung álta]. javasolt Bannetri.e 1775-bői vs- 
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ló valamint Cabaret-Dupaty 1844-ben .lassült francia fordi-

tásokhoz nem sikerült h©zzájutnoln,eg,yedüi aIlertgZlB-tanul-  

mányban megadott aratóg6p Bonnetrie szövege  Ant cask ren-  

delkez$semre.Az első könyv forditásához felhasználtam dr.  

Pdsztor Bmiiné szakdolgozatát is,akin.ek sziveaeég6t itt kö-

szönöm meg.  
Ugyancsak  itt mondok köszönetet dr. Széideczky-8ardoss  

Samu egyetemi tanárnak és dr. Mar6ti Egon egyetemi docens-  

nek,akik hasznos tanácsaikkal támogattak óa segítségemre  

voltak e munka elkészitósében. . 

B dolgozathoz nem coatoítam azokat a Palladium  I-~I 
könyvei alapján kószitett felmérőseimet / faune, fióra, tala3-  
nevek /,amelyekre a bevezető tanulauányban,illetve a jegyze-
tekben hivatkoztam.  

i~vel Palladiu:ercíl magyarnyelven még nem jelent meg  
eddig sem tanulffiány,eem fflrditás, ás mivel a terjedelmesebb,  
római tiirténe].emmel vagy  irodalommal foglalkozó  könyveink
is vagy elhail.gatják,vagy csak az  aratógép okán szólnak ró-  
la,a magyar nyeivü Cato,Va.rro és Co3umelie nyomán e későcsá-
szárkori mezagazdaeági ezak3.rót is megszólaltatni igen idó-  
szerd feladatot jelentett.  

Haja,1976 ..azepteinber 1.  



PALL  ADIUS  8 n Z Í R A T ©  S . 

t S KIÁDSOK  

. C. SchM3.tt/  

L = codex Laudunensais 426 bis, eaec. S.S.  
P m * Parísi$uQ 6842.$, aaec. X.  
Q = 	Parisians-  683o D,. eaea. S.  
G a e Lueduaeasie 10219  s°,e°. I.  
V = 	VindobQnensis 148, ease. X.  
S = 	Parisians 683o E, saec. Xi..  
T = 

• 

Parisians 683° P, saec -. XIII.  
p= • Florerntinus eive Lauren.tfanus 47,33 saee. .SIII.  
E Erfurtensin wive Amploniaanua 15, sae°. XIV.  
H = .  a  Vatic:arrua3 5245, saec. XV.  
A= n  Hináóbanens$aa 3198, saaec. XV.  
D a  La.urentianura 53,15, saoe. XV. 	 ( 

C = • Laureat-ieaua 47,24, seec. XV.  
B íTindmbotensis 4772, saec. BYI.  

p = lectionee Politiani, 148o-1494•  
i = editis iensonfana, 1482 / G.  Uerula,/  
a  _ 	~ Aldina,1514  
c = 	Cammte;liniena,1595  
g co 	u Geaneaeiana,1774  
s = 	8chneiderian,a, 1795  
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i« Hosszmértékek 

digitus /ujj/ : 1/16  pea 1,84 em 
pfll3ea /hüYe:lyk/ = 1/12 pee  .a  2,46 an 
uncia = 1/12 pes = 2,46 cm 	' 
pa,lmue /tengér/ = 1/4 pée = 709' em 
semi.pess /féi láb/ = 14,78' Cm 
pee dodrans /hdrom$e,gyed' láb/ = 23,17 cm  
pee /l ib/ = 29,57 am 	

. 

sesquipea /anásf ől láb/ = 44,35 cm 
cubitu+a /kányök/ = 1 pea 2 palmue = 44, 35 Wm' 
pertica /rtér61éc/ = 10' pea _' 2,957 m 

Teröletmértékels 

pea quadratua /négyzetláb/ = 0,088 m2  
decempeda quadrata /lo x 10 láb nagyságu négyzet/ 

== 8,8 m2  
modiu® = a 3.ugerum ordinarium egyharmade, /Pinály H./ 
iugerum ordinarium /12o x 24o láb na.gy+s4gu tég lalap/ 

= 25,182 á <  

iugerum Palladii a  tabula quadrata 3.ugeralls /18o Y 
18o láb nag,y®águ négyzet/ = 28,512 á 
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~ . Urn4rtékek  

cyathue = 0,04 1  
hemina = 1/96 =fora =0, 27 1  
cotula a Ia.eminB  
seatarius = 0 0  54 1  

urbicue /vdrosart seztariue/ =  

	

1talicus 	seztariue/ ?  

choeniQa /chinica/ = 2 seztaritis = 1,09 1  
congiue = 6 seztarius _ 3,26 1  
eemodíus /fél. modiusa/ = 4,377 1  
m®dius /Féke/ _ 8,754 1  
amfora = 576 cyathus a  26,26  
metreta = 39,39 1  
ss.imf.cicul.ue n  

4.  :._.Su]amértékek  

sez 3.pultlm = 1/24 uncia = 1;137 g  
dragna = 1/8 uncia = 3,398 g  
uncia = 1/12 Iibra = 27 0288 g  
libra /font/ = 12 uncia 0-327,45 g  
pondo = Libra 	. 
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A forditás elkészitésdre a következő kritikai  Isiadás 
ós forditások szolgáltak: 

Pa•lladii Ru tilii áuri Aemi.liani virá iniuetris opus 
agricuiturae, ex recensions J.C. 8cbmittii, 
Lipsiae in aedibus Teubneri,1898 

T. Owen 'M.A. : The fourteen books of Palle.diue Ruti- ► 

1ius Taurus Aemilianus on agriculture, %n.. 
don 1807 

Pásztor &Ainé: Palladius Rutilius Taurus Ae.iaS.lianus 
De re rusatica 	munkájának első könyve; 
szakdolgozat, Szeged:, ¢vsz.. néik ,. 

A fentieken kivül a szöveg értelmezéséhez,a bevezető 
tanulmány és a saagyaráz6 jegyzetek eikészitéséhez az alábbi 
munkákat használtva fel: 

André,.Jacquesss: Zexique des termes de ba:tsanique an la- 
tin, Paris 1956 

i3echer,07.: Drei Bemerkungen zu H. Widsatrs3nds3 Pal3adius- 
studien; Philogíssxche W®ehens3 .chrift, 1927, 
798-99. 

i?almaras:o,b.: Questionesss Palladíenae; Bollettino di  Pi-
lologia Classics XV. 255-58. 
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pailadian; Atti della R. Aacademia delle  
Scienze di Torino, 1913, XLVIII. 688-7o6.  
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áZIi, 1958, 49-53 ..  

Pauly: Re®3.encyclop#die der claesrischen Altertums3wis-  
eeneci:eft,~eue Bearbeitung, begonnen von G.  
'Assam, Bd. III., 2o9-i2.  



Rich,A.: Dictionaire dos antiq ,uitée. .romainen at groo-
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Riiek,b..: Beuere Li.teretur Ube? Palladium; !Witter fiir  
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Schgrm,U ..: Gsechiehte der riimiechen Li.terattar bin eum  
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nisGhe3n Fach- und Yolkasprsche, Uppsala 1935  
Svennteng,J ..: De a,uctor3.bue Palladii; Branos 1927,  

123-78 és 23o-48.  
Svennung,J.: Palladii Rutilii Zauíi Aeem3.Iiani viri in-  
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TA R  T AL fl M J E a Y Zg K  

Bevezet4s: Palladius és mezőgazdasági munkája 	2  

ial3adiuB Rutilins Taurus Aemi.li.snu® s AnezSgaz-  

daBágr41 	 58  

Első  könyv . 	 59  
:34aodik könyv 	 98  
Harmadik könyv 	 114  
Negyedik könyv 	15o  
Ötödik könyv 	 177  
Hatodik . könyv 	 - 	185  
Hetedik könyv 	 194  
Nyoleadik könyv 	 2o3  
Kileneedik könyv 	 209  
Tizedik könyv , 	 217  
Tizenegyedik könyv 	227  
Tizenkettedik könyv' 	244  
Tizenharmadik könyv 	. 	263  

. , ,~yardz ,~i . j egyzetek 	. 	: 	267  
• Első könyv 	. 	268  

Lláeodik könyv 	 282  
Harmadik könyv 	287  
Negyedik könyv 	. 	. 	.  . 	294  
Ötödik könyv 	 3o1  
Hatodik  könyv 	 .  . 	304  
Hetedik könyv 	. 	307  
Nyolcadik könyv 	. 	309  
Kilencedik könyv 	. 	310  
Tizedik  könyv 	. 	314  
Tizenegyedik  könyv 	317  
Tizenkettedik könyv 	 32o  
Tizenharmadik könyv 	325  
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