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lásos és politikai kérdésekben azonban mély komolyságához mindig 
a legnagyobb szabadelvüség csatlakozott, a minek tényleges, reánk 
nézve kedves emlékű bizonyságát is adta a magyar ügy iránt sza
badságharczunk kezdetén Szászországban. Azonkívül, hogy kitűnő 
férj és boldog családapa volt, nem vonta el magát az élet apró, ártat
lan örömeitől s e m ; néha-néha apró színdarabokat irt, melyeket 
otthon, családja tagjai és közelebbi ismerősei köréből szövődött társa
ság adott elő. Folyvást jó kedélye azonban élete vége felé megvál
tozott ; keveset beszélt, el-el merengett hosszú ideig s egész lényét 
valami hallgatag, csendes borongás lepte meg. íg y  is húnyt el, 
csendesen, csaknem minden küzdelem nélkül; élete leáldozott mint a 
hanyatló, enyhe őszi nap utolsó sugara, mely életet fakasztott s 
gazdag gyümölcsöt, áldást hagyott itt maga után.

P eth ö  G y u l a .

VIII. A SZŐLŐNEK MAGRÓL VALÓ TENYÉSZTÉSE.
Mióta az európai szőlőtermelést 

végveszélylyel fenyegető fillokszéra el
len úgy az országos bizottságok mint 
az egyes szakemberek is minden lehető 
védőszert megpróbáltak, a nélkül 
hogy bármelyik is kellő eredményűnek 
bizonyulna: mind erősebb gyökeret 
kezd verni azon újabban felmerült né
zet, hogy a baj forrása tulajdonképen 
az európai szőlőfajok degenerácziójában 
rejlik, és így a baj orvoslása is csak 
e kór-ok megszüntetése által érhető el.*

És e nézet mellett valóban igen 
figyelemre méltó tények szólanak. 
Ilyen mindenek előtt az, hogy míg a vad, 
vagy legalább elvadult állapotban levő 
szőlőfajok még a fillokszéra lepte te
rületeken is mentek maradnak e rovar 
pusztításaitól, míg a kultivált fajok 
legnagyobb részt áldozatul esnek ne
ki. Viszont a kultivált fajok közül 
némelyek, —  valószínűleg azok, me
lyek már a legrégibb idők óta vannak 
az ember mesterséges szaporításmódjai
nak alávetve, —  kiválóan hajlandóknak 
látszanak a kór befogadására, míg 
mások, mint pl. a csak újabban kelet

* E nézetet H e r m á n  O t t ó  e Köz
löny lapjain már 1875-ben kifejezte. (Term. 
tud. Közi. 1875,431—435 1.) S z e r k .

Természettudom ányi K özlöny. X II .  kö te t.  1880.

kezett amerikai fajok, majdnem teljesen 
biztosítottaknak látszanak e kór ellen.

Nem kevésbbé támogatja e nézetet 
az a körülmény is, hogy a szőlőnél a 
fillokszéra fellépte által előidézett je
lenség nagy mértékben hasonlít azon 
tüneményhez, melyet már számos, saját 
körében elzárva, hosszabb idő óta te
nyésztett állatfajoknál tapasztaltak, 
hogy t. i. egyszerre oly ragályos kór 
mutatkozott rajtok, mely az egész külön
zárt csoportot elpusztította, míg az 
ugyanazon fajnak vadon, vagy legalább 
szabad közlekedésben élő s kevésbbé 
kultivált fajtái mentek maradtak a baj
tól. Nevezetes példa erre ama híres 
pommerániai nyáj, melyet kitűnősége 
miatt szigorúan óvtak minden kívülről 
jöhető vérkeveredéstől, a leggondosabb 
ápolásban részesítettek, és amely e szá
zad első felében csakis a saját körében 
támadt kórnak esett áldozatúl. Ilyen 
továbbá hazánkban a mágocsi urada
lomhoz tartozó egyik Duna-szigeten 
tartott nyulak esete, melyek között 
feltűnően pusztított egy időben bizo
nyos bőratkák által okozott betegség, 
míg a szabad mezőn élő nyulaknál an
nak nyoma sem volt.

Teljesen megegyező e magyará
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zat D a r ív i n-nak azon elméletevel 
is, hogy a hosszabb ideig beltenyész
tésre fogott lényeknél a túlságos elsza- 
porodási hajlam mellett egyszersmind 
a szervezet általános gyengülése, s ez
zel a kór-ok befogadására való hajlan
dósága is együtt jár. Az egy helyen 
keverés nélkül hosszabb ideig tenyész
tett gazdasági növényeinknél is azt 
látjuk, hogy míg a más helyről hozott, 
vagy bármi ok miatt erőteljesebb tenyé
szeti! egyének mentek maradnak az 
ugyanazon területen pusztító kórtól, 
pl. az üszögtől: addig az elgyengűlt, 
satnya tenyészetű egyéneken teljesen 
elhatalmasodik az.

Ez elméletnek a szőlőkre is alkal
mazhatósága mellett világosan tanús
kodik az a tény, hogy az európai sző
lőfajok közül is azok, melyek oly vi
dékeken élnek, a melyek magokban 
véve is igen alkalmasak a szőlő tenyé
szetére, illetőleg jobban hasonlítanak 
annak eredeti hazájához, s a hol a sző
lőtenyésztés módja csakugyan job
ban is megközelíti eredeti tenyészetmód
ját, mint pl. Olaszországban, a hol fákra 
futtatva, hatalmas egyénekké fejlődik a 
szőlő, kevésbbé is látszik hajlandónaka 
kór befogadására; és megfordítva ép 
oly helyeken mutatkozik rajta e vészes 
hajlam legnagyobb mértékben, a hol, 
mint Európa északibb részeiben, már 
mesterségesen telepítették meg, s a hol 
ép ezért mivelésmódja is egészen 
elütővé lett eredeti tenyészetmódjától, 
és a hol, mint pl. Francziaországban, 
a legnagyobb fokra vitték mesterséges 
kultiválását, és egyes válfajokat tisztán 
elkülönítve egész táblákban tenyész
tenek.

Minden nyom oda mutat tehát, 
hogy a baj egyik oka a szőlőmivelés- 
ben, illetőleg a szőlőnek degeneráczió- 
jában rejlik.

Ha e nézetnek helyet adhatunk, 
mindenek előtt az tehát a kérdés, hogy 
miben áll a szőlő degeneratiója? B lan- 
ke n h o r n ,  a carlsruhei híres önoló- 
giai intézet igazgatója, az európai és 
amerikai fillokszéra-mentes szőlőfajok

gyökerének összehasonlító tanúlmá- 
nyozása alatt azt tapasztalta, hogy a 
fillokszéra-mentes amerikai fajok gyö
kerein kevesebb hajszálgyökér van és 
apróbbak a sejtek; az európai fajoknál 
pedig megfordítva áll a do log : ezek 
gyökerein t. i. több a hajszálgyö
kér, s a sejtek nagyobbak és véko
nyabb falúak, vagyis általában túlfi
nomodott gyöngéd szerkezetre mutat
nak. Valószínűleg e szerkezeti különb
ség volt oka annak is, hogy midőn 
ugyanő egy franczia ismerősétől, Valery- 
Mayet urtól, fillokszéra által megszúrt 
szőlőgyökereket kért, az csak amerikai 
fajokat küldött neki, mivel, mint mondá, 
az európai fajok gyökerei, melyek 
amazokkal ugyanazon talajban állottak, 
már akkorára el voltak rothadva, vi
lágos jeléül a sokkal gyengébb gyökér
szerkezetnek.

Második jele a degenerácziónak ab
ban mutatkozik, hogy az európai sző
lőfajok magvai közül még a legjobban 
kifejlettek is silányabbaknak látszanak 
mint az amerikai fajok gyengébb mag
vai*; sőt, mint eléggé tudva van, az 
európai fajoknál annyira megy a mag
vak ez elsatnyulása, hogy némely fajok, 
mint pl. a corinthusi, már egyáltalában 
nem is hoznak magvakat. E jelenség 
természetes következménye azon gya
korlatnak, hogy a szőlőt már ezred évek 
óta folyvást csak vesszőkről szaporí
tották, és így a tenyésztők soha nem vol
tak tekintettel a magvakra; sőt megfor
dítva, valószínűleg épen a legsafnyább 
magvú egyéneket szaporították el ezen 
az úton, mivel tapasztalás szerint a si
lány, aprószemű szőlőnek vannak arány- 
lag legnagyobb magvai, míg a finom s 
nagyszemű fajok bogyóiban gyakran 
alig található egy pár eltörpült mag- 
vacska. Minthogy pedig a gazda nem a 
magváért, hanem bogyójáért tenyészti 
a szőlőt, természetes, hogy szaporításra

* Jellemző, hogy a Jaquez amerikai 
faj, melynek a legroszabb magvai vannak, 
egy hosszabb ideig P'rancziaországban te
nyésztett amerikai fajtól származik. A 
B 1 a n k e 11 h o r n. Ann. d. Üenol. V ili. 4.1.
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nem az aprószemű, hanem a nagy és 
finom bogyójú fajokat válogatta ki. Mi
után pedig az ilyen magvak vagy épen 
nem kelnek ki, vagy csak nyomorul tan 
tengődő csemeték lesznek belőlök: va
lószínűleg e tapasztalat bírta már régi 
időben a tenyésztőket arra, hogy a sző
lőnek magról való tenyésztésével vég
kép felhagyjanak, s csupán vesszők 
által szaporítsák szőlőiket, mivel ezen 
az úton a megkedvelt tőkékhez teljesen 
hasonló gyümölcsöket hozó tőkékre 
tehettek szert.

Ha a szőlő szervezetének többi 
részében, pl. virágaiban és leveleiben, 
nem mutatkoznék is a felhozottakhoz 
hasonló jele a degenerácziónak, már az 
említett két jellemvonás is elegendő 
arra, hogy a természeti kiválás elve 
szerint érthetővé legyen előttünk a 
szőlőtermelést fenyegető veszély meg
jelenése. A természeti kiválás elve 
szerint ugyanis —  a szőlők tulajdon
ságai kiválóságuk arányában maradván 
át utódaikra —  az olyan szülők, melyek 
csupán az egyén szervezetének egy 
része, t. i. a vesszők, illetőleg a rü 
gyek tenyésztése által jöttek létre, a 
mívelés alatt csak azon tulajdonságaik
ban fejlődtek tovább, melyek szülőiknél 
legfeltűnőbbek voltak. Minthogy pedig 
a vesszők kétségkívül mindig csak olyan 
tőkékről vétettek, melyeknél a földfe
letti részek voltak az uralkodók, vagyis 
gyakorlatilag szólva, a legszebb vessző
képződés mellett a legszebb és legjobb 
fürtöket szolgáltatták: természetes, 
hogy az utódoknál is e tulajdonok let
tek az uralkodók. Ez azonban mint 
fentebb láttuk, egyfelől a magvak 
satnyulásával, másfelől a gyökérkép
ződés finomodásával, de egyszersmind 
gyengülésével járt. E mellett befolyt 
a gyökérszerkezet átalakúlására az is, 
hogy tenyésztett egyének porhanyóbb 
földben, gondosabb mivelésben és táp
lálásban részesültek. A jobban porha- 
nyósított földbe a levegő jobban beha
tol, a bővebb táplálék mellett pedig 
inkább a gyönge hajszálgyökerek fej
lődtek ki, és valószínűleg nemcsak

szerkezetökben, hanem chemiai alko
tásukban is megváltoztak. E  felte
vésünket erősen támogatja azon tény, 
hogy C. V. R i 1 ey. amerikai állami en- 
tomológ IV-ik jelentése szerint a Vitis 
vulpina faj gyökerei, melyeken fillok- 
szérát még az egészen ellepett terüle
teken sem találtak, nem csak szívóssá
guk, hanem jellemző keserű izökről 
is ismeretesek.*

Mintegy magától kínálkozik tehát a 
magyarázat, hogy a szőlő gyökérzete 
ez úton az eredetileg a növény felső 
részén, t. i. levelein tanyázó élősdi fil- 
lokszerák táplálkozására alkalmasabbá 
lett, a mit valamely szükség esetén 
nem is késtek azok igénybe venni. Be
folyt még erre az a körülmény is, hogy 
a kultivált szőlőket a gyümölcsképző
dés fokozása czéljából egész tenyésze- 
tökben különböző módon akadályozták: 
vesszőiket rövidre metszették, meghaj
lították, a mi viszont a gyökér erőteljes 
képződését akadályozta. Ma is látjuk, 
hogy a hol legalább e tekintetben meg
hagyták a természetszerű szabad fejlő
dést, mint a lugas-mivelésnél, ott az ilyen 
egyének sokkal tovább képesek a fil
lokszéra pusztításának ellentállani, mint 
a fejre metszés által eltörpített egyé
nek.**

Említettük már azt is, hogy leg
irtózatosabban ott pusztít a kór, a hol 
a különböző szőlőfaj oknak egész táblák
ban szigorúan elkülönítve való mivelése 
van már régibb idők óta gyakorlatban. 
E müvelésmód következtében a termé
kenyítő virágpor teljesen azonos egyé
nekről jut át a v irágra ; az ilyen szo
ros beltenyésztés útján keletkezett 
egyének pedig, mint említők, tes
tileg mindig gyengülnek, habár ter
mékenységük emelkedik is. És az ilyen 
egyénekről vett vesszők azután a belte
nyésztésnek minden rossz oldalát örök- 
lik és megtartják.

* C. V. R  i 1 e y : Phylloxera vastatrix 
Planchon, im Annáién d. Oenologie, VII. 
Bánd. S. 19.

** Lásd Hermán O. A  fillokszéra. 
Term. tud. Közlöny, 1879. deczemberi fü
zet 465. 1.
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E szerint az én nézetem is az, hogy 
semmi kétség sem férhet hozzá, hogy a 
fillokszéra pusztításának egyik oka a 
szőlő természetellenes tenyésztésében 
rejlik, és így, ha a bajon segíteni aka
runk, a baj orvoslását is csak itt kell 
keresnünk.*

Hazánk a szőlőnek ép úgy nem ere
deti természetes hazája, mint Német- és 
Francziaország; mindenesetre kevésbbé 
az mint Olasz-, Spanyol-, és Görög
ország is; itt is ép úgy az ember ápoló 
kezére van annak szüksége, hogy kellő 
eredménynyel járjon tenyésztése, mint 
az előbb említett államokban. A te
nyésztés körüli mesterkedés hazánkban 
ma még nem érte ugyan el azt a fokot, 
mint a fillokszéra által előbb meglepett 
államokban, de igen valószínű, hogy 
idővel nálunk is be fog következni 
ez az állapot, és pedig ugyanazon ered
ménynyel, haj/) eleve nem készülünk 
a vész elébe. A fillokszéra valószínűleg 
nem akkor jelent meg legelőször a lét 
mezején, mikor Francziaországban 
nagymértékű felléptével magára vonta a 
világ figyelmét.** Ha a viszonyok egy
kor Magyarországon is ép oly kedvezők 
találnak lenni kifejlődésére, mint a mi
nők Francziaországban jelenleg, előbb 
vagy utóbb itt is ugyanaz lesz a szőlős 
gazda sorsa, mint azon franczia gazdáé, 
kinek egykor acrenként 60,000 frankra 
becsült szőlőjéből most csak földje 
van meg, melyért 10 frankot sincs a ki 
megadjon, mivel a kenyerétől megfosz
tott lakosság messze vidékre költözött 
el a környékéről.

* Azon feltevés, hogy az európai 
szőlők a szőlőtalajok kimerültsége miatt 
esnének a fillokszérának áldozatúl, már 
eléggé meg van döntve azon egy tény 
által, hogy az európai fajok az amerikai 
szűztalajokban is elpusztúlnak, ellenben az 
amerikai fajok a franczia talajokban is 
megtartották fillokszéra-mentességöket, ille
tőleg a fillokszéra szúrásai mellett is tovább 
tenyésznek.

** A Dr. Engelmann gyűjteményében 
egy 1834-ből származó Vitis monticola pél
dányon már kétségkívüli nyomai vannak a 
fillokszérának, s az Egyesült Államokban 
mint a szőlőre nézve kártékony rovar, már

Nagy fontosságú lehet tehát reánk 
nézve az, mit alább előadandók le
szünk. Én azt hiszem, hogy ha a vi
szonyok a megindúlt irányban az 
egyedül helyes, vagyis a természetszerű 
útra való térés nélkül tovább fejlőd
nek, kikerülhetetlenül elér bennünket is 
a csapás.

Az előadottakból tehát az látszik 
következni, hogy a fillokszéra-vész 
csakis a szőlő természetszerű tenyész
tése által hárítható el. Hogy e termé
szetszerű tenyésztés-mód a szőlőnél 
gyakorlatilag kivihetetlen lesz, attól 
nem kell félni. A gyümölcsfák tenyész
tése semmi nehézséget sem okoz, pedig 
a gyümölcsfáknál talán már ezredek óta 
alkalmazzák a fáradságosabb természet
szerű tenyésztés-módot. A gyümölcs
nemesítés folyvást halad a megkezdett 
pályán előre, és az emberiség bizonyára 
soha sem termelt annyi gyümölcsöt 
a múlt századokban, mint a jelenben 
épen Európában.

A szőlő természetszerű tenyésztés
módja csak az lehet, a melyet a többi 
gyümölcsfáknál alkalmazunk, t. i. a 
magról való tenyésztés és nemesítés.

Itt mindenek előtt az a késdés me
rülhet fel, hogy miért nem alkalmazták 
ezt elődeink a szőlőnél is már régen? A 
felelet az, hogy a szőlő mintegy magá
tól kínálkozott a vesszők által való mi- 
velésmódra, minthogy hajtásai köny- 
nyebben gyökeresednek mint a gyü
mölcsfákéi ; míg magvai —  nagy szám
ban lévén köztök az éretlen, —  va
lószínűleg gyakran megcsalták a vára
kozókat. Az egyszer jónak talált ké
nyelmes mód aztán annál biztosabban 
fenntarthatta magát, mivel teljesen 
megfelelt a tenyésztő czéljának, ki 
csakis a már megismert jó fajtát akarta 
tovább szaporítani.

így tarthatott már ez több ezer éven 
keresztül, midőn az újabbkor emberei

1845 óta volt az ismeretes, a nélkül hogy oly 
feltűnő pusztítást bárhol is képes lett volna 
előidézni mint Európában való megjelenése 
után 6—8 év alatt. C. V. Riley, u. o. 49. 1.
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ismét megpróbálták, eltérni a hagyo
mányos szokástól, s kíváncsiságból 
megkisérlették magról is nevelni ma
guknak szőlőt. Az eredmény azonban 
legtöbbnyire kedvezőtlen volt, mert 
nem tekintve, hogy az elvetett magvak 
legnagyobb része ki nem kelt, azokban 
sem lett valami nagy gyönyörűségük, a 
melyeket sikerült a fejlődés útjára 
terelni, mivel egyfelől felettébb lassan 
fejlődtek, annyira, hogy némely esetben
20— 25 év múlva sem hoztak gyümöl
csöt* ; másfelől pedig, a melyek aztán 
csakugyan a gyümölcsözésig eljutottak, 
rendesen az anya növényétől nagyon 
elütő aprószemű fürtöket hoztak. Meg
kell azonban jegyezni, hogy az ilyen 
növényeknél többnyire azt is tapasz
talták, a kik ily kísérleteket tettek, 
hogy ezek az időjáráshoz sokkal jobban 
megszoktak, edzettebb növények lettek.

A szőlőszeti munkák legtekintélye
sebbjeiben egész a múlt évtizedig min- 
dennütt azon nézettel találkozunk, 
hogy a szőlőnek magról való tenyész
tése igen hálátlan és felettébb bizony
talan eredményű foglalkozás. Másfelől 
azonban be kell vallanunk, hogy az 
újabban keletkezett becses válfajok ép 
a magról való nevelésnek köszönik ere
detüket, mivel némely esetben, habár a 
szülefajtól elütő, de még becsesebb tu
lajdonságú egyének fejlődtek a magból.

A jelen század második negyedé
ben, a kellő természettudományi isme
retekkel már jobban felszerelve, többen 
tettek kísérleteket a szőlőnek magról 
való tenyésztésével, és egyes esetekben 
a várakozásnak teljesen megfelelő volt 
az eredmény: a magvakról nevelt 
egyének 3— 6 év múlva a szülőhöz 
egészen hasonló, vagy, ha eltérő is, de 
azért szintén nemes gyümölcsöket 
hoztak, és e mellett a nevelésökre 
fordított nagyobb fáradságot azzal 
jutalmazták, hogy az időjáráshoz job-

* így pl. a Du-Hamal és Leonhard 
asszony kertjében 1823-ban ültetett tőkék 
némelyike még 1840-ben sem mutatta ter
mését.

bán megedzett s általában erőteljesebb 
szerkezetű tőkék lettek belőlük.*

A dolog magyarázata t. i. az, hogy 
az európai szőlőfajok — habár az em
lített s már ezredekre terjedő termé
szetellenes tenyésztés által veszítettek 
is eredeti tenyészőképességükből, mert 
hiszen a szokott döntés vagy vessző- 
gyökereztetés tulajdonkép nem egyéb, 
mint egy egyén életének századokra 
való megnyújtása, a mely tehát a kor
ral együtt okvetetlenűl a terméketlen
ségre való hajlamot is mind. erősebb 
mértékben átszállítja:** —  mindamel
lett legnagyobbrészt még mindig ké
pesek néha oly magvakat hozni létre, 
melyek eléggé képesek tenyészésre.

Az ilyen magvak száma azonban a 
mondott oknál fogva a legtöbb régi 
fajnál aránylag igen csekély, s a bo
gyóikban talált magvak legnagyobb ré
sze csak látszólag alkalmas a tenyész
tésre, valósággal azonban, még ha ki
kéi is, olyan satnya utódot szolgáltat, 
mely épen nem élhet soká, vagy csakis 
a legnyomorúságosabb tengődésre lesz 
képes.

Hozzájárul a bajhoz még az, hogy 
a szőlőnél az ember czéljaira a mind 
korábban érő gyümölcsűek lévén alkal
matosak, mivel a szőlőnek az északibb 
vidékekre való átplántálása után a hosz- 
szabb tenyészeti időt igénylő fajok 
lassanként kipusztultak, mert a korai 
őszi fagyok bekövetkezése előtt nem 
érlelhették meg gyümölcseiket: a foly
tonos kiválasztás útján lassanként csak 
az olyan egyének veszői szaporodtak el, 
melyeknek bogyói hamarább élvezhe
tők voltak, habár a magvak még távol 
állottak a megéréstől. Innen van, hogy

* így pl. kitűnt a közelebbi viták alkalmá
val, hogy a talán egyetlen fillokszéramentes 
európai eredetű faj, a Vitis solonis is— arány
lag nem régen — magról keletkezett. 
B l a n k e n h o  r.n, Annáién d. Oenologie
1879. Band* vin. 3. 1.

'** Azon tüneményt, hogy némely fajok, 
melyek különben elég bőven virágoznak, 
gyümölcseiket a megérés előtt elrúgják, 
vagyis az ú. n. megvakulást Blanken- 
horn ép ez oknak hajlandó tulajdonítani. 
U. o. 25. 1.
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a jelenleg tenyésztett európai fajok 
magvainak érési ideje nem esik öss z 
a  bogyók  érési idejével, hanem csak 
sokkal később, az ú. n. nemes rothadás 
után következik  az be. Innen van, hogy 
a szőlőnél oly kevés a valódi ére ttségre 
ju to t t  m agvak száma, mivel a fürtök 
rendesen sokkal előbb szedetnek le a 
tőkéről, mintsem ez állapot beköve t
kezett volna. A régiek előtt sem ez, 
sem a magvak tenyésző képességének 
csökkenése nem lévén ismeretes, nem 
csoda, hogy a kellő elővigyázat nélkül 
beszerzett magvak kísérleteiknél oly 
kedvezőtlen eredmenyekre vezettek.

Hogy milyen ritka a szőlőnél csak az 
oly mag is, mely legalább a kikelésre 
már képes, eléggé látható a B l a n k e n -  
h o r n  által 1877-ben végzett magve
tési kísérletekből. Nála ugyanis

a) 6 font tramini magból csak egy 
néhány kelt k i ;

b) 33 f°nt rizling magból pedig 
303 csemetét k a p o t t ;

c) 70 font mülheimi chasselasból 
csak 2000  kelt ki, holott 1 font szőlő
magban az u tóbbi fajnál számításom sze
rint átlag  10— 15,000 mag található.

Hogy milyen ritka a kultivált szőlő
fajoknál ma már a tenyészésre valóban 
képes mag, és hogy milyen nagy óvatos
ság  kívántatik a m agvak beszerzése és 
e ltartása körül, azt eléggé mutatja a 
Blankenhorn esete is, ki amerikai 
fajok magvait akarván Európában  el
terjeszteni, Dr. Engelmanntól és egy 
bizonyos Rhodius nevű urtól szokta 
intézete számára hozatni a magvakat. 
Az általa közlött adatokból azonban 
kitetszik, hogy míg a Dr. Engelm ann
tól kapo tt  magvak többnyire jók, a 
Rhodiustól küldöttek  majdnem telje
sen haszontalanak voltak. Az Engel- 
mann által küldött Taylor-faj magvai- 
ból Babonái 1 font után 4000 , Zobel- 
nél (Krímben) 5 font után 15,000 cse
mete kelt ki : a Rhodiustól 1878-ban 
kapo t t  52 60 gramm Taylorból pedig 
egy sem kelt ki.

A régiek kísérleteinek másik fő
hátránya abban állott, hogy a kikelt

egyének felettébb lassan fejlődtek, s 
csak nagyon későn kezdtek el gyü 
mölcsöt hozni. Ennek oka természete
sen az volt, hogy vetőmagjokat a leg
jobbnak  talált, s így valószínűleg leg
régibb idők ó ta kultivált fajok fürtjei
ből vették, melyeknél mint említők, a 
magvak tenyésző képessége már felet
tébb gyengült volt.

Másrészt úgy a régi mint az újabb 
kisérlettevők részéről is egyaránt hang
zik a panasz, hogy a magról nevelt 
szőlők nem hoznak az anya-tőkéhez 
hasonló gyüm ölcsöket, bár  akadnak 
olyanok is, kik viszont azt állítják, hogy 
teljesen az anyanövényéhez hasonló 
gyüm ölcsöt kap tak  a magcsemetéről, 
vagy pedig tapasztalták, hogyha más
forma lett is a magcsemete gyümölcse, 
de m ert nem kevésbbé nemes volt, 
mint a szülefajé, gyakran új válfaj tö r 
zséül választották. így  F i n t e l m a n n ,  
potsdami udvari kertész 100 magról 
nevelt csemetéből 6 évre 25 jó fajtát 
kapott. R u p p r e c h t  B. szerint hg. Esz- 
terházy kismartoni b irtokán a szőlőnek 
magról való tenyésztését rendszeresen 
űzik, s a herczegi szőlőkben az üres 
helyek ily magról nevelt tőkékkel töl
te tnek ki, s ez úton már számos, az 
időjárás iránt sokkal edzettebb becses 
chasselas válfajra tettek  szert.*

Ez egymásnak ellentmondó tapasz
talatok magyarázata csak az lehet, 
hogy az olyan helyeken, a hol a külön
böző szőlőfajok vegyesen fordúlnak elő, 
a v irágok beporzása útján folytonos 
korcsosulások következnek be, s így 
az olyan szerencsétlen visszakereszte- 
zések esete is előadhatja magát, mi
dőn a korcsok mindinkább az eredeti 
törzsfaj valamelyikéhez térnek vissza. 
Ellenkezőleg áll a dolog, ha a fajok 
egész táblákban, egyenként, szigorúan 
elkülönítve tenyésztetnek,s még inkább 
akkor, ha valamely vidéken majdnem 
kizárólag csupán egyféle kedvelt fajt 
tenyésztenek. Az ilyen szőlőkben kelet
kezett magvakból a szülőéhez hasonló

* L. Babo: Dér Weiribau 1872. 29. 1.
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gyümölcsökét szolgáltató magcsemete 
v á rh a tó ; míg ha állandóan csak 2 
nemes-faj virágpora keveredhetett egy 
mással, az olyan helyekről származó 
magvak, a szülékétől ugyan elütő, de 
ép oly nemes gyümölcsöt hozó cseme
téket fognak szolgáltatni.

A szőlő magvaira is teljesen illik 
tehát az, amit a gyümölcsfák magvaira 
nézve eddig tapasztaltunk : némelyik
ből teljesen a szülőéhez hasonló, né
melyikből annál még nemesebb, nagy 
részéből azonban csak igen silány, a 
vadfához hasonló gyümölcsöket termő 
egyének fejlenek eleinte, de a melyek 
azért nem kevésbbé használhatók, mivel 
a nemesen maradt testvér vagy szüle 
ágaival beoltva, szintén nemes törzs 
életerős alanyavá válhatnak. Sőt a T u -  
lasne, franczia birtokos tapasztalata 
után, —  mely szerint ha a vad gyü 
mölcsöt hozó, de nemes magról kelt 
csemetének főgyökerét többször meg- 
kurtíttatjuk, és táplálékban eléggé dús 
talajba helyezzük, 3 — 4 év múlva szin
tén nemes gyümölcsöt fog az teremni,
— az a lehetőség sincs kizárva, hogy 
a magcsemeték ezen kezelés által min
den-beoltás nélkül is nemes gyümöl
csöt fognak hozni.

A természetes tenyésztés-mód te 
hát a szőlőnél is csak az, a mi a többi 
gyümölcsfajoknál: t. i. a magról nevelt 
egyéneket, ha jó gyümölcsöt hoznak, 
változatlanúl meg kell hagyni, ha pedig

elkorcsosodtak, a kedvelt fajok rügyei
vel beoltani. Valószínű, hogy ezen az 
úton a szőlőnek nem csak a fillokszéra 
ellen való mentessége, hanem erőteljes
ségével együtt mostanában sokat emle
ge te tt  terméketlensége is kedvező vál
tozáson megy k e re sz tü l ; és valószínű, 
hogy e változás legalább is olynemű 
lesz, mely bőven megtéríti az ily fá
radságosabb tenyésztés-m ódra fordí
to t t  költségeket.

A magvetés körüli gyakorlati el
já rás t illetőleg legczélszerűbb a lehető 
legtovább a tőkén hagyott fürtöket a 
fagy beállta előtt, a vessző egy részével 
együ tt  lemetszeni, és szellős, enyhe, vi
lágos helyen a rothadástól óva, ha lehet, 
tavaszig eltartani, s az enyhe napok be 
következtével aztán a magvakat v irág 
cserépben fél hüvelyk mélyen jó trágyás 
földbe helyezve, napos helyre tenni. 
Lehet különben az őszszel kiszedett 
magvakat a pincze talaján föld alá ta 
karva is eltartani tavaszig, a mikor az
tán meleg ágyba üvegfedő alá is el- 
vethetők. A magvak, ha a fagytól eléggé 
meg voltak óva, juniusban rendesen 
kikelnek, s őszere már néha I lát) 
m agasra is felnyúlnak. A csemeteket 
aztán télire fagytól mentesítjük, a k ö 
vetkező tavaszon gyökereiket m egrö 
vidítjük, és új helyre telepítjük; ha 
azután kellőleg megerősödtek, lassan
ként metszés alá kerülnek.

D a p s y  L á s z l ó .

IX. AZ ÁLLATI MAGNETISMUSRÓL*
K l a z o  m é n é i  A n a x a g o r a s z  

pantheista bölcselkedő volt, ki azt ta 
nította, hogy a világ, mint egész, ö rö k 
től fogva van és ö rökké  lesz ; továbbá 
semmi se tö r tén t és történik isteni cso
dák vagy végzetesség által, hanem 
minden természetes erők befolyása alatt 
megy véghez. Ezen erők összegét ké 

* E  Közlönyben a latin-görög műszó
kat rendesen magyar képzőkkel és magyar 
orttografiával szokjuk ngyan írni, de ez al
kalommal, minthogy ez még most nyilt 
kérdés, t. munkatársunk Írásmódját meg
hagytuk. S z e r k .

pezi az értelem (vovc), a világszellem, 
mely légnemű valami, a mindenségben 
el van terjedve, s keresztül hatol az 
anyag, a testek  részei közt, azok tu 
lajdonságait meghatározza, parancsol 
nekik és lélekkel ruházva fel őket, 
teszi az életet, a mozgást és gondo 
latot. Ez az értelem a testekből vissza
térhet a nagy mindenséghez, miáltal 
álmot idézhet elő, s érintkezésben az 
egészszel, e lragadtatásba hozhatja az 
em bert s megláthatja a jövendőt. A 
világszellemből sok van felhalmozva a
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