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Még egyszer a szölök zöldojtásáról. 
Eddigelé a zöldojtásnak, nyolcz különböző nemeivel, melyek 

nyilvánosságra jutottak foglalkoznak; de lehetnek még sok elméleti 
okoskodások, melyek csak lopva kisérleteztetnek, de nyilvánosságr:t 
eddig nem jutottak. 

Az eddig gyakorlatban levő zöldojtásoka gyümölcsfák ojtásainál 
gyakorlatban levő eljárásoktól erednek. - Ezek gyakorlati kivivitalé
ből lettek az elmélet alapján a kisérlet -- hogy ne mondjam a gya
korlat - terére átvive. 

Hogy mily sikerrel, mily eredménynyel, azt alább fogom elmon
dani. Előbb a nyolcz rendbeli ojtás kivitele körüli eljárást mutatom be. 

l. A két szemes ékojtás. 

Két szemes ékojtásnak nevezzük azt, mely két szemes nemes 
galylyal ékre eszközöltetik. Kivitele a következő. Az alanyt midőn leg
kevesebb 50 és legföllebb 150-160 cm. magasan ojtható, - ott hol 
n1ég nem fás, de többé nem is gyenge: a bütyök fölött 3-4 ernterre 
elvágjuk és a hónalj hajtásaitól megtisztitjuk. Ezután vesszük a nemes 
gallyat, annak lehetőleg alsó részéből, ott, hol nem fás, de nem is 
gyenge: két szen1et levágunk ugy, hogy a felső szem fölött az izület
ből jó rész mat·adjon. - Az als6 sz2m Yagy rügynél rövid éket Yágunk, 
úgy, hogy a rügyben levő fehér részecske az ék éles végére essék. 

A nemes gally hajtani hivatott rügye alól kihajtott levelet vagy 
levágjuk vagy 4 kros nagyságura megkicsinyitjük. 

Ezután az alanyt balkezünkbe, az ék ainkra vágott nemes galy
lyat szánkba vesszük, úgy azonban, hogy az ék részéhez szánk nedve 
ne érjen, és a levágott izületet a n1egmaradt legfelső rügy közepéig -
illetőleg addig, a hol a bélcsatorna elszükül és fás rész van : beltasitjzek, 
és a nemes gallyat egész könnyedén beledugjuk ugy, hogy a hasité
kat teljesen kitöltse. 

Ha az ék ekként betolatott, most már az ojtást balkezünk hü
vely és muiató ujja közé vesszük, és a pamutot jobb kezünkbe, mely
lyel az ojtás t alulról kezd ve ritkán becsavarjuk úgy, hogy a pamut egy 
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részét az ékre fektetjük, a másik végével midőn 6-8 esavarúst tettünk, 
az éket megnézzük és ha netalán kicsúszott volna, vagy nem rendesen 
állana: ujból betoljuk. Ezután a pamutot sűrübben lefelé csavarjuk és 
alatta hagyott pamutot a felső csavarásról lemaradt pamuttal összefogva : 
jobb kezünk hüvely- és mutató ujjával összesodorjuk, s az alanyból 
kimaradt ojtás szárnyához betesszük, hogy a sodr{ts fel ne bomoljék. Ez
után a tökét a nem szükséges sallang vesszöktől megtisztitjuk, és az 
ojtványokat karókhoz kötjük. Ezzel a két szemcs ékojtást bevégeztük. 

Il. A z e g y s z e m e s é k o j t á s. 

Az egyszemes ékojtás alatt azon ojtást értjük, mely úgy eszkö
zöltetik, mint a tavaszi fás ékojtás. 

Az alanyt ezen ojtási eljárásnál is éppen azon elbánásban ré
szesítjük, mint az eMbb bemutatott két szemcs ékojtásnál. Csakhogy 
ezen eljárásnál, ha a szükség nagyon kivánja: egy riigygyel alább is 
lehet menni; valamint a nemes gally is lehet egy kissé keményebb, 
de még mindig nem fás. Azért lehet kissé keményebb, hogy az ék 
jobban biztosabban a hasitékba tolható legyen. 
Gt..:·:.,lF"·Egy szemes ojtás alatt értjük azt, hogy itt csak egy szem vagy 
rügy tulajdonkéken az, amely hajtani hivatott : szerepel ; s az ék a szem 
alatt az izület közepén vágandó. 

A vágás ugy eszközlen dó, hogy o j tás után a szemek min t ter
mészetesen lenni szoktak: azmt iráuyba essenek. 

A nemes gallyon az ékvágás itt is rövid legyen, melynek esz
közlése után az ék a hasitékba betolatván: a további eljárás éppen 
ugy eszközlendö, mint az előbbeni eljárásnáL 

III. Az egy szemes bütyök-ojtás. 

Az egyszemcs bütyök-ojtás éppen úgy vitetek keresztűl, mint 
az egyszemes ékojtús, csakis annyiban tér el, hogy még annál nz ék 
nz izület közepén vágatik, ennél egész a rügy alatt, s igy a rügy a 
hasitékba tolatván majdnem közvetlenűl az alany rügyéhez esik. 

IV. A s z á r n y a s é k o J t á s. 

A szárnyas vagy hosszú szárú ékojt{u~ {•ppen úgy eszküzölte
tik, mint az egyszemcs ékojtás, csak két dologban tér el. Ennél az 
alany izülete nem 3-4 ernterre vágatik el a bütyök fölött, dc H-12 
<~mter magasan, s midőn az ék betolatik : a kötés nemcsak a ncmr~ 

gally kihajtani hivatott nemes rügye alatt eszközültetik, de a nenH·~ 
gally rügye fölött levő izület is a szárnyakkal, teh{lt a ríigy fölött is 
megköttetik. 
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]1~1tér továbbá abban, hogy az ék nem oly irányba. de ellen
kezőképen vágatik mint a többi ékojtá.snál, ugy hogy midőn az, a 
hasiték be betola tik, a rügy vagy szem, az alany szeme vagy rügyé
vel természetellenes irányban fekszik. 

A kötés előbb a rügy alatt s késöbb fölötte eszközöltetik. 

V. A p á r o s i t á s. 

A párositással épen Ítgy bánunk el, mint a fás ojtásnál. azzal 
ll külön1bséggel, hogy itt nyelveket nem vágunk, és egy szemes nemes 
gallyat használunk. 

Először is, mint mindeniknél, az alany hónaly hajtásait letisz
titjuk, azután az alkalmas helyen az izület közepén egy harántos vá
gáit eszközl ünk. Ugyan ilyen vágást eszközlünk az egyszem es nemes 
gallyon is, és a teljesen egyenlő vastagságú két vessző n eszközl ö t t 
metszlapot együvé tesszük és pamuttal jól erősen összekötjük. 

VI. A c s í r a - o j t á s. 

Csíra-ojtásnak nevezzük azon eljárá&t, midőn a vad tő alsó 
részéből kitörő kövér vesszőt beojtjuk, 

Ha a tőke fejezete elhalt, vagy ha a tavaszi ékojtás nem sike
l'Ülvén, a tőke alsó szemeiből kihajt: ezen hajtást nevezzük csirá1zak. 
Az ezen eszközölt ojtást nevezzük csira-ojtásnak. 

A csira-ojtással éppen ugy bánunk el, mint a tavaszi fás ék
ojtással. Előbb a tő körül a földet kitisztitjuk, azután kiválasztunk a 
csira hajtásokból egy legerősebbet, s azt oly mélyen, hogy a nemes 
gally rügye megeredés esetén rendes fejezetre essék: akár két, akár 
egy szemes ékojtássa' beojtjuk. 

A kötést pamuttal, önköt4 hurokkal eszközöljük, amennyiben 
a kötéssel másként hozzá nem férhetünk; s mivel a kötést egyébként 
rendesen és sikeresen nem eszközr)lketjük. 

A csira-ojtás eltér még a tavaszi ékojtástól abban is, hogy itt 
a kiszedett földet berakjuk ugyan helyére, de a zöld -.éket szabadon 
hagyjuk, földdel nem takarjuk be. 

VII. A a z e m z é a. 

A szemzés kétféleképen eszközöltetik. 
Az egyik eljárásnál a nemes rügy a blSr alá dugatik be, ezt 

nevezzük rendes szemzés11ek. A másik eljárásnál a rügy simán levágatik, 
ezt nevezzük: levágott szemzés, vagy lapozás1tak. 

A rendes szemzés úgy eszközöltetik, hogy az alany azon részén, 
hol a héj feljön, s a hol a mi czéljainknak megfelel, mint a rózsa, 
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vagy mínt a gyümölcsfa szemzésnél egy keresztmetszés oszközöltetik, 
s a nemes ágról levett rügy behelyeztotik, moly azután pan1uttal vagy 
raffiá val erl5sen mogköttetik. 

A levágott sze1nzés pedig úgy vitetik keresztííl, hogy a nemes 
rügy a gallyról a fás részecskével együtt levágatik, az alanyon hasonló 
nagyságu rész levágatik, s a levágott nemes rügy oda illesztetvén: jól 
erősen leköttetik. 

VIli. A s i p o l á 8 é 8 g y ü r ü z é s. 
A sípolás vagy gyürüzés igen kevésben különbözik egymástól. 

Bzt leginkább a földszintnél a helyben hagyandó tőke készítésére szok
ták használni; eljárása a következő: 

A sipoJásnál az alany vessző a föld szinénél az izület közepén 
levágatik, s az izület alsó részénél a rügy közvetlen felületén a vessz6 
héja lehuzatik. Hasonló vastagságú nemes gallyról lehuzott egyszemes 
rügy, síp a csupaszon maradt fás részre ráhuzutik, s ha szükség pa
muttal ráerősittetík. Ha a fás rész a sipot teljesen betöltötte, a pamut 
kötés fölösleges. 

A gyűrűzésnél az alany vessző nem vágatik le, hanem az alany 
alsó szeménél ahol az állandó tőke alkalmas fejezetet nyer, egy e 
czélra készitett gyűrözö-késsel a héj levétetik. Ugyanezen kettős késsel* 
a nemes gallyról egy szem izülettel együtt levétetik, hossztíban szét 
metszetik. Az alanyon levő üres héjtalan helyre rá alkalmaztatik. Ha 
a gyürű bő, belőle annyi, hogy az alany fás üt·es t•észét betöltse, levii
gatik s azután pamuttal, vagy raffiával ráerősittetik. 

Az el6sorolt 8 pontbrtn, a zöldojtásnál alkalmazni szokott mií
Yeleteket bemutattuk. ~lost következik a legfontosabb kérdés, mely 
olvasóink ajkaira jön az t. i. ltát melyik eUárás a legczéls:;erűbb? 

Felette fontos kérdés ez! Olyan, melyek ell51 tudtommal eddi
gelr a legelső szakférfiak is kitértek. 

Ez a mi szerencsétlenségünk, hogy a hivatottuk nem nwrnek 
határozott állást foglalni; taná(•suk elmondtisuk két értelmíí, s a n.:~; 
jósok jóslataira emlékeztet. 

Nagy hiba az, hogy a filloxera elleni védekezés terén nincs 
egyöntetii a megállapodás! A kinevezett szakférfiak sok tekintetben 
ellenmondásban élnPk. 

Ez nagy hiba, nagy kár a sikerre ! Nagy kár! nwrt ha az új 
szöWsgazda J. szakférfiak különbözö tanácsait hallja, vng-y ol vn~~a, 
bizalmát veszíti. 

Ennek (Jka abban keresendő, mert a szakfér·fink egy r(~szn nz uj 
dolgokat épprn ugy, mint a közönsPg legtöbbször rsakis a lapok húl ol-

• Gyürűző k(·s Schulek Sándornál Budapest, Kir:ily-utcza knt•ható. 
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''assa. Gyukorlati tapasztalat hiányában csakis véleményt alkotnak. 
Ebből származnak a különböző eltérő vélemények. 

Hn egy magán ember az olvasottak, vagy hallottak fölött véle
ntényt alkot magának, azzal minden esetben nem okoz nagy kárt, mert 
6t kísérletező egyénnek tekintik, mert ö nem köteles véleményével 
előállani. 

Egész másként vannak az állami szakközegek. 
Ezek szavai más mártékkel méretnek ; a hozzájuk intézett kér

désekre válaszolni kötelességük. 

Ha azok azután nem helyesek, ha azok azután egymástól eité
rők ; kész a káros halás ! 

És hogy ez nincs má&ként, oka, mint ellSbb mondám az, hogy 
Mincs egyöntetű rendszeres eljárás. 

Csak egy példát hozok fel. Midőn a peronoszpora hazánkban 
föllépett, s midön mi azt csak irásból olvastuk, minden sárguló, vereslö 
szőll5 levelen a peronoszporát kerestük. 

Az 1.890-ik évben, midl5n egyik szakközeggel találkoztam, 
s kérten1, nézze meg: ha vajjon van-e &zl5ll5imben peronoszpora ~ 
Volt annyi jóakarat az illetöben, hogy kijelentette, miszerint még ó 
sem ismeri. 

N o édes Istenem ! hát van-e csodálkozni való a fölött, ha a 
peronoszpora az országban a mult évben oly óriási kárt tett, midőn 
1890. évben egy állami szakközeg nem tudta a peronoszporát gyakor
latilag megállapitani ? ! 

Sietek elmondani, hogy én ezen körülményt, nem a szakközeg 
hátrányára, sőt dicséretére ernlitern fel. Akit egyébként mint értelmes 
szakférfiut ösmerek. De volt benne elég igazságérzet: nem szetweleg~ti 
azt, amil nenz. tudott. 

Ennek oka a korznány helytelen intézkedésében van. Aki meg
elégszik a papirossal s az h·ott betűkkel ; nem ad alkalmat arra, hogy 
az összes szakközegek évenkint legalább kétszer összejöjjenek. 

Ha a szakközegek évenkin t legalább kétszér összejönnének, 
eszmét cserélnének, vitatkozoának és megállapodnának. 

Ha a szakközegek évenként egyszer-kétszer összejönnének, s 
egyöntetű megállapodás végett behatóan tanácskoznának;- ha a feltünt 
jelenségek természetben bemutattatnának: reudkiviíli eredméuyek lemté
t~ek elérve. 

Az állam nagy kiadással tart fel oly telepeket, hol a gya
korlati eredmények feltalálhatók. 

Ezek a nagy pénzzel fen tartott telepeknek nemcsak az volna 
hivatásuk, hogy drága pénzért sok esetben rosz vesszl$ket adjanak, de 
az, hogy kisérletezzenek. Az eredmények bejelentessenek. Az ered-
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rnényekre szolgúló vng.v az ct·cdménytelcnségeket okozó körülménye~ 
felt:irnssanak, s az érdeklett közönségnek tudomására hozassanak. 

Igaz, hogy elvétve a hit·lapok terén olV,il.Ssuk egyik vagy tnásik 
telepPn elért eredményt. Olnlstmk oly eredményt is, mely után a kérdő
jelt feltesszük, mert sokszot· az eredmények oly fényeseknek jeleztetnek. 

A kérdőjel föltevése onnan is ered, n1ert a közrejátszó n1üködő 
:köl'iilmények nincsennek feltárva, n1elyek által azok elérettek. 

Y annak az államnak ismét oly 1zakközegei, ·akiknek maguk
nak nincs ugyan kisérleti telepiik, de nagy kerületükben sokféle kí
sérletezéseket tanulmtinyozhatnak. 

Ezeket is meg kellene hívni, a fölvetett kérdésnél szerzctt. ta
pasztalataikat megkellene hallgatni; - komolyan birálat alá venni. Ha 
feJtünő jelenségek konstatáltatnának, azok helyszini szemléjét is eikel
lene rendelni. S azután egyöntetű mogállapodásnt jönni; azokat a so
várogva váró érdekelt közönségnek tudomtísára hozni, s a szakköze
geket betanitani, hogy a megállapodáshoz mérten egyöntetüen jál'ja
nak el. 

Sajnos azonban, ez eddig nem volt, magunkra lettiink utalva. 
Töltöttük az időt, kidobtuk a sok pénzt s igy kellett saját magunk 
ktír~1n tanulni. 

Ez nagy hiba volt ! 
De nem kisebb hibája a szőlősgazd<inak az, hogy h1. elfog-~:tdh:l.tó 

1a•1áesot hall, vagy jó példát lát, a helyet hogy azt követné: kisérletezé
sekhez fog. Igy lesz két-három helyes elj~írási módból 10-15, nlig 
YégrP a balsikereket megunva, hosszú kerülő után a helyes útra tér. 

~feg ha a zöldojtáinak általánosan elismert s jónak bizonyult 
kivitPle nem sikerül, más eljáráshoz folyamodik; - pedig hát nem a 
rendszer, de a kivitel volt hibús. 

Számtalan példával lehetne azt igazolni, hogy a zöldojtásnak 
mcly eljárása a helyes, de luít miut~ín némelyek tnmúskudni szeretnek, 
alább közlöm u mult hó 30 és 31-ikén Gyöngyösön, a Hevesmegyei 
Gazdasági Egyesület {tltal elnökségern alatt :illó Oyöngyös-visontai 
szőlöszeti társaság kezelése álatt levő telepen rendezett zöldojtú.si ver
seny hiteles jegyzőkönyvét 

Közlöm szószerint, hogy tanulságot merithessen az, aki e téren 
nagyobb gyakorlattal nem hir. Közlöm, hogy h'tssa, mennyit képe~ egy 
nap egy ember helyesen, sikeresen beojtani, s hogy lássa, miszPrint az 
ojtó- és ojtó között, milyen nagy külömbség van s mely eljár·tís lu·lyes. 

De e jegyzőkönyv bemutatása előtt megfelelek az általam föl \·etett 
kérdésre, s szerzett drága tapasztalataim alapján elmondom a vele Plért 
sikereket, hogy igy azuk, a kik más kárún okulni hajlandók: abbúl jó 
tanácsot merithesseuek. 
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I A két szemes ékojtásnál az elv az, hogy az alany es nemes 
gally rügyeinél levő fás rész: találkozzék, hogy a forradás osetén a bél
csatorna lehotlHeg sértotlenúJ maradjon. 

Mielött tovább haladnék, ismételten fülemlitem, hogy tévednek 
azok akik azt hiszik, miszerint a bélcsatorna egy folytonosságbaR 
egyenlő vastagságban vonul a vesszön végig. 

N em vonúl, mert az izület vastag bélcsatornája, mind inkább 
közeledik a szemhez, a rügyhez: amt.ál inkább vékonyul s fogy ; mig 
végre a rügybe, innen ismét a másik fölötte lévő bélesatomába vezet. 
S igy a rügynél a folytonosság megszakittatván : ott egy fás vál.is~ 
fal van. 

A két szemes ékojtásnál ezen fás válasz fal egy részeeskéje a 
nemes ék végén marad s midőn az alany rügyéig a fás részig hasitott 
nyílásba tétetik: ott egymással találkozik. S ha össze forr, s ha a nemes 
gally ékjének élén levő fás rész az alany bütyökén levő fás részig 
vágott hasiték ba, azaz a két fás rész egymáshoz tolatik: a bélcsatorna 
épen nem, vagy csak kevéssé sértetik meg. 

Hogy ellenmondásba ne essem, itt egy előbb mondott körül
ményre kell hivatkoznom. Figyelmes olvasóm emlékezhetik reá, hogy 
a fás ojtások tárgyalásánál azt mondottam, hogy ha a fás vessző bél
csatornája megsértetik, azért annak élete nincs megsemmisitve, ·sőt 
alig is van megröviditve. Feltűnhet tehát most az, hogy én a zöldoj
tásnál a bélcsatorna megkimélésére gondot kivánok forditani. 

Hogy jól megértessem, itt sem azt állitom én, hogy a megsér
Iett bélcsatorna a forradás beállta eselén nagyou káros, de azt, hogy ha az 
iziileten kezdődik az ék, és a bélcsatornáról a fás rész levágatik: a bélcsatorna 
szabado1~ áll, me/y a levegő befolyásánál fogva beszárad, s a 1-temes gall;• 
veszéséf idézi elő. 

Mert példáúl a párositásnál. Ott elvágatik a bélcsatorna, de a 
kötés által a levegötöl megkiméltetik, s ha a héjak összeforrottak : az 
ojtványnak eszében sem jut a sértett bélcsatorna miatt szomorkodni. 
Hajt vigan. Halad rendeltetése felé l 

Tehát a két szemes ojtásnál a nemes gally ékmetszésére kell 
igen-igen vigyázni. N agy gondot kell forditani, hogy az egész ék vágás 
n1agán a biil;•ökön történjék. Tehát az éket úgy kell vágni, hogy a nemes 
gally azon bütyökét, melyen az ék vágatik, jobb keziink hüvely ujára 
kell fektefui s ott az éket kél oldalra forditva s::abál,yosan vágni. 

Sokan igy gondolkoznak; vágjuk az éket szép manetelesen 
hosszúra: ekkor a hasitékban beleillik, s igy a szép, hosszas ék ked
véért a vágást az izületen kezdik. Az ilyen ékkel eszközlött ojtásból 
kevés marad meg, 

Tessék az elveszett zöldojtás ékjét kihuzni, látni fogják, hogy 
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legtöbb helyen hosszú az ékv.í.~á.s, s áth:l.tott az ízületre is. Látni 
fogják, hogy az ék összefonnyadt. De nem egy alkalommallátni fogjuk 
azt is, hogy az ék éle az alanyhoz rag·adt, s kezdett egybe fort-adni, -
hogy az ék vége ép, zöld s mégis el van veszve. Ez igazolja legjob
ban azt, hogy Ita az ék vé,~t~ e.gybeforrad is a Itaszan me/szel ék okozta sc
bezz át, a bélcsalorua kiszárad. 

Akik a két szemes ojtást megkisérlették, s vele rosszúl bántak 
el, azok a két szemes ékojtást elitélik; az elméleti emberek igazat adnak, 
s igy kelnek e1lenségei a ]egczélhozvezetöbb ojttís nen1nek. Hogy ezen 
rkojtás mennyire biztos: az alább közlendö zöldojtási verseny jegyzö
könyve igazolja 

Az elmélet gyakorlat nélkül nagy ellensége az új szőll>szetnck, 
Ezen esetnél is fényesen van ez igazolva. Sokan azt mondják: a két 
szemes ékojtás nagy hátránya az, hogy belöle magas fejezetű tökét 
nyerünk. Hát pedig ennek nem az eljárási n16d, de a: ojtó illetőleg a 
gazda ar. oka, 

Tessék a gazdának körültekintőnek lenni! Ne tessék a vessző 
hegyéből ojtatni : hanem szedessen ojtó gallyakat a. tökéről. Szedesse 
le az ugy nevezett sallaugvesszöket, melyek rendesen rövid izűletück. 

Az ily mellék gallyak legalkalmasabbak a két szemcs ék
ojtásokhoz. Azért mert nem vastagak; azért mert nem gyengék, de 
legjobban azért, mert rövid izületü, vagy mint nevezni szokták 
perczűek. 

A két szemes ékojtáshoz megkivánta.tó nemes gallyat sokan 
három szemre vágják, és a felső szemet középen vágják ketté. Ezzel 
11zt akarják elérni, hogy a nemes gally felűlről ki ne száradjon. 

Erre egyáltalában nincs sziikség, mert kevés ojtvány balsikere 
vezethető vissza ana, hogy az felúh·ől száradt be. 

II. Az egy szemes biil,yiik ojtás két okból eszközöltetik. A kezdök 
azért eszközlik, hogy rövid fejezetet nyernek; mit·e a fcnnebbiek szc
rint nincsen szükség. A tapas;,;taltabbak kényszerből nkkor oszközlik, 
ha kevés uemes gallJ"ll t•e~tdelke:.uek. ~fert mig az előbbihez két, addig 
ezen ojtás nemhez egy szem is elég. S igy a meglevő nemes gal1yból 
ilyen eljárással két azwyit lelzet beojtani. 

Kényszerbl5l használják akkor is, midön uz alany vékony, s elég 
vékony nemes ga11yal n<'m rendelkeznek. 

Tehát a kezdők helytelen okoskod:ísból, a tapasztaltak kény
szerből használják, mely eredmény tekintetében az előbbi mögött !:-'ok Lan 
hátrább á11. 

III . .Az egy szemcs biii.J'iik-ojtás az előbbi egy szemeshez mindPn
ben hasonló. Sőt még azon hátr·:ínya is van, hogy közvetlen a rügy 
dugatván a hasítékba: a vele való elbánás is nehézségel jár. 
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Rikero nwg- kisebb mint az elsőjé. ~~n sohasem a1knlmazom. 
IV. A s::c.íruyt~s ojtás szintén hasonló a Il. alattattihoz. Azzal, 

hogy alany hosszÍt i~ülettel V1Ígatik, s felül is megköttetik : csak munka 
többletet tapaszta]uk. Azon körülmény pedíg, hogy a nemes gally rü
gye tet·mészetellen:.~sen van alkalmttzva, oly ferdeséget latok, mely nem 
ser·kent arm, hogy a biztosan ezéihozvezető eljárás mellőzésével ehhez 
különösen nagyban folyamodjam. 

V. A párosításnál az e1·edmény csekély lévén, én ezt nem köve
tem. Bár az igaz, hogy ezen eljárás, ott hol nemes gallyai csekély~n 
rendelkeznek - amennyiben ezen módozathoz az egyszemcs nemes 
gallyak is alkalmazhatók : előnyösnek látszik. De hát én már inkább 
kevesebbet ojtok két szemcs ékre, mintsem ezen kétes eredményú 
eljáráshoz folyamodjam. 

VI. A csinz-ojtás; kényszerojtás. Ezt akkor alkalmazom, ha a 
tavaszi fás ékojtásom elveszett, s az alany alulról elötöt·ött. Nem mond
hatom, hogy nem ad némi eredményt. Sőt többet, mint a két szemes 
ék ojtás ki vételével bármelyik, azért te hét ezen eljárást okkal-móddal 
ott a hol kivihető, ajánlom. 

:Magától értetődik, hogy ezzel csak fiatal ültetéseknél lehet el
járni, lombosabb, idősebb szőlőkben beárnyékolódván, befullad. 

VII, A s::emzés akkor eszközöltetik, midőn a fönnebb sorolt 
ojtás nemekkel foglalkozni késő van. Akkor midőn a fásodás beállott, 
midőn a riigy a ttetnes gallyról epelt leveltetö, 

A szemzés körűl a rendes szemzés ad némi eredményt, de a 
levágott, úgynevezett lapozás 11e111- ér egy fa.batkát. 

A szemzés, ha megfakad is, késő hajt ki, s igy a vessző nem 
igen érik be. De ha beérik, legnagyob !J tartósság ot igér. Nálam az 1886. 
évi szemzés igen állandó s gyönyörűen diszlik. 

Előnye az, hogy ezt nagyobb kár nélkül lehet az alanyvesszö
kön megkisédeni. Ha megered, le lehet a vesszőt tisztitani, ha meg 
nem ered : a vessző mit sem veszit. 

VIII. A sípolás, vagy g;•zí,~ö::Js. Különösen az első, a mennyiben 
kivitelénél a vessző levágatik, nagy Isten kisértés l .. Ritkán s rosszúl 
sikerül. Eme bizonytalanságért a szép szál vesszőket nem érdemes 
levágni. Azért is, mivel a hirtelen beállott gally veszteség folytán a 
nedvkeringés egyszerre megakad, nem ritkán a szölőtőnek guta iitése 
áll be. A vug-y a tőke alulról hajt uj gallyuk nt, melyek az idő 
előre haladásánál fogva be nen1 érvén, a Yesszőre s anyatőkére is 
károsan Itat. 

~~zekből littható, :Q.ogy a legjobb és legbiztosabb a két szen1es 
ékojtás. Hogy az biztos sikert nyújt, igazolja, az általam ez évben 
többszür emlitett zöldojtási verseny, ahol a visontai szőlőszeti társasá-
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ságunk vinczoliérje az általam felsorolt eljáras lllódozattal 9 óra 17 percz 
mánka idő alatt ·260 drb ojtást eszközölt, met;·röl 249 darab megeredt. 

lly rendkivüli eredmény konstatálása mellett az keressen jobb 
eljárást, aki feltiímzi akar, - s akinek sok kihányni való pénze van, s 
aki a sz6lőszetet kedvtöhésbl5l, de nem jövedelem tekintetéből tartja. 

Ha az ojtás nomeit ösmerjük, s a legalkalmasabbat elfogadjuk 
következik azon kérdés : 

l. Milyelt aki11J'Ok'1a ojtsmzk? 
2. Mikor ojtszwk? 
3. A zöldojtásokat ltogy kezeljiik és 1uiké11t lzaszuáljuk fel .'J 
Az elsl5 kérdésre, hogy lllilyen alanyokba ojtunk válaszolll az; 

oly alanyba, mely a filoxerának föltétlenül ellen áll; mert föltétlenül 
ellent nem álló alanynál eme költséges eljárást 11em szabad meg resz
kirozui. 

Ellenállnak a ripáriák; ellenáll a Jaquez, ellenáll a Jorkmadeira 
esetleg a Yiála. 

A ripáriák több változványa közül legalkalmasabb a szörös ~·i

pária a Tomenteux. Ennek hajtásai kövérebbek s jobban erednek. 
A Jaquez szintén ell5nyösen beojtható. A Jorkmadéria azonban 

csak evek után hoz beojtható erős gallyakat. 
A Yiala kitűnő alany a zöldojtáshoz. Ez szintén ott, hol tenyész

tése indikálva van, igen ajánlatos. 
:Második kérdés: mikor ojlszwk? Kora tavaszon aniidőn lehet, s 

egész addig, mig a hájtásoknak nedve az ojtás után folyik. 
A rendes metszetú tökéket legföllebb junius hó 15-ig lehet ojtani. 

Azonban a tavaszi fás ékojtás mellett előtörött hajtásokat, nem különben 
azon hajtásokat, melyek a nem sikerült zöldojtás n1ellett kihajtottak -
szóval azokat, melyek dus köYér hajtásokat hoztak: egész junius végéig 
sőt meg a julius hó első felében is lehet ojtani. 

A jól eszközölt ojtásoknál a forradás ekkor is beáll ; csak egy 
dologgal kell tisztábban lennünk, azzal, hogy a fogamzás későn történ
vén: a rügyek későn fejll5denek, s a nemes hajtás teljes beét·ésér·e már 
alig lesz elég idö l 

De hát kérem itt segithet a hosszú kellemes l5szi idöjill'ás. Segithet 
az emberi kéz és ész l ... 

Például én a későn eszközlött ojtásokkal igy hánok el: 
Ha megeredtek, a megeredt vesszőket a tőn n1eghagyom. a töb

bit egy szál vesszőnek hijával letisztitom. A megeredt ojtvány alany 
szárán a hónalj hajtásokat kitisztitom, de a vessző levelét llleg
hagyom. 

Az egy száll vad vesszőt meghagyom azért, hogy a tő nedv
keringésében rendkivüli innormális állupotot ne idézzek elő. A meg-
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eredt ojtványok hónalj hajtásait kiszedem, hogy az éltető nedvet a 
tő Ci'J\) ne fogyassza. A leveloket meghagyom, mert ez által az egyen
lotes ncdvkeringó~t megtartom, s alkalm:tt adok arra, hogy a t6ke 
feloslAges nedveit elpúl'Ologtassa, s ez életmüködést a levél a tőn 
folytass,t. ~{ert tudni kell azt, hogy a levél a szőWWnek a tüdeje. 

A nyát· folyamán állandóan felügyelem, többször kapáltatom, s 
igy sikerííl elérnem, hogy a nemes gally beérik. 

Ha pedig még ezen eljárás mellett sem érne be a nemes gally, 
ukkor a következőképen járok el. 

Először is konstatálom, hogy a vessző akkor érett: ha az piros. 
vagy szinéhez k6pest sárgás-piros, 

Ha a vessz() nem érett, 6sszel a föld alá huzom. N em veszen1 
a Wt·ől. ~fi vel az émtlen zöld vessz() megfagy; lehuzom a föld alá s 
ta\Ta~szal kibontom. Ha ott helyben akarom eldönteni, azt eszközlöm. 
Ha nem szükséges, akkor még egy évig hagyom rajta, amikor is pom
pásan beérik. 

Hát ez az utóbbi eljárás már desperátus. De hát erre is el kell 
készül ve lenni. 

3. Ho,gy a zöldojtásokat mikbzt has:;uáljttk fel, ezen kérdésre 
kö vetkezlíképen válaszol ok. 

Először is, ha a zöldojtást magasan eszközölted, gondolkozni 
kell magas km·óról is, hogy a kihajtandó nemes gallyat oda köthesd. 
Ez okból kell a g(tzdának rendkivüli hosszú karókat is kell tartani. 

Én e czélra igen vastag, de hosszú babkarókat használok, 
melyek sokszor 9-10 láb hosszúak. 

Az ojtvány kihajtott nemes gal1yát minden körülmények között 
karóhoz kell kötni, s hagyni kell futni, tetszés szarinti Inagasságban. 

Én ezek hegyeit nem csipern el, mert akkor a honalj hajtások 
törnek el6. Pedig sokkal jobbnak látom, ha a vessző, hegyének vissza 
rsipésével nem z:tvartatik. Az ojtványok tőjein a vad hajHsokat letörni 
kelJ, hogy az éltt-tő nedv az ojtlísba kényszeritessék. 

Az ojtás helyein a pamutot, mihelyt a forr.ulás beáll : megtági
tom. Különben az ojtás helyét bevágia, s ez igen káros. 

E héten több oldalról intéztek hozzám kérdést arra nézve: nie
lyiket t~lálom jobbnak: ha a zöldojtás gyökereztetés végett lebuktat
tntik-e, avagy ha a sztH6tőt mint a kukoriczát feltöltjük? ... 

Persze ezen kérdések azon elmélet aliatt nyertek életet: minő 
üdvö; voln 1, h~1 a zöldojás még ez év nyom.ín m)ggyökeresednék, s 
jöv~ tavasszal~ vagy még az CSsszel mint ilyen elült-Jttetnék l ... 

H·ít szép dolog oz elméletben! . . D~ a gy:1korlatb~1 alig ad 
sőt nem is ad bizton állandó sikert. 

I~n az 18Sfl és 87. év~en szintén igy okoskodtam. Az első év-
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ben a szölőtöt körölluinyatta.m földdel Az eredmény az lett ugyan, 
hogy nehány hajszál gyökér képződött a zöld alanyon, de hát a vessző 
földdel lévén takarva, a légtől a külbefolyástól elzáratott s igy : nem 
érett be. A reá következő évben valami ujdondász (l) hit·dette, hogy a 
bütyököket arra alkahnas fogó alakú eszközzel át kelllukajtani, azután 
ledönteni. ~Iondván ö, hogy a sebhely dudorosodik, s ebből gyökerek 
hajtanak ki. 

A tanácsot követtem. Előbb megszurkáltattan1 az alany bütyö-
keit; azután lehuztam az ojtványt. Az eredmény ismét semmi sem lett. 

A lebuktatott zöld alanyok éretlenek tuaradtak, a gyökerek 
nem jelentkeztek, s ami fő: az ojtvány hajtásai sem fejlödtek, éretlenek 
maradtak, s igy az összes fáradságomat, sőt mát· az ojtásban elért sikert 
is tönkre tettem. 

Nagyon természetes r Mert a lombos tő között a földre lehuzott 
ojtvány sem napsugarat sem élitető levegőt nen1 kapott 

Különben is újból hangsulyozon1: a fő elv az érett. vessző. Mi
vel pedig a vessző beéréséhez nap éltető melege és a levegő elkerül
hetlenü! szükséges : a föld alá dugott rekenyő nem érhet be. 

Azt hiszem ezzel a kérdezősködőket sikerült felvilágositanom. 
Ha valaki azt akarja elérni, hogy egy év alatt kész gyökeres 

ojtványa legyen, az is bekövetkezhetik, csakhogy előre kell gondolkoznia. 
Nevezetesen, megkell hagyni minden tőn egy pár szál fásvesszöt 

s amint az kihajt: a földre lekell huzní; a hajtásokat karóhoz kötni, s 
idő elérkeztével zölden beojtani. 

Az elöző évi vessző a föld alatt alkalmas a gyökér képzésre. 
Hoz is gyökeret. Azután ősszel a földból felszedendő, s n1inden egyes 
zöldojtvány egy mult ivi fán képzett gyökerekkel ellátott perczeknél 
elvágandó. Igy nyerjük az ugynevezett Kalapácsos zöldojtásokat. 

V an egy másik módusz is. A vesszőt magas csapra metszük, s 
Illidőn _ennek hajtásait beojtottuk: a tökén levő tavali csapokat földdel 
körül vesszük. Ezt azután összel vagy tavasszal levágva, nyerünk kész 
gyökeres ojtványokat. 

~egfontosabb kérdés az : nlikéul has::uáljuk fel a töldojlások,ll? 
En a zöldojtásokat ugy látom legsikeresebbnek, ha az tavasszal 

helyben döntetik el 
Ekkor az anyán elő folytonoság nem szakitatik meg, s rend

kivül dúsan fejlödik. Mig végre midőn már gyökeret vert : az anya 
tökéről levágatik. 

Levágni a sima ojtást selvinni elültetni szintón lehet; csakhogy 
mig az anyán hagyott a második évben dúsan terem : a máshova ülte
tett ojtás csak 3-4 év mulva terem és sok el vesz. 

Folytatása köntkozik. 
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J e g y z ö k ö n y v. 
Fölvétetett Gyöngyösön 1892. év május hó 30-án a Heve!l

megyei Gazd<lSági Egyesület kertjében, az Egyesület által rendezett 
szőlövessző-zöldojtási versenyen. 

Jelenvoltnk Baranyay István b. elnök, Vozáry T., Bende Dezső, 
J{ecskeméthy Andr·ú.s, Kóssa Miklós é~ Csomor Kalmán egyleti titkár 
mint az egyesület által megválasztott bizottsági tagok, továbbá Ferk 
~fiklós ur állami szölészeti tanár Egerböl, és Endrész István Gyön
gyös városa szölöszeti szakközege, mint meghivott szakértők. 

11Jgyleti titkár reggel fél 8 órakor üdvözli a vendégeket s a 
pályázati föltételek valamint a pályázók neveit felol vasván az előre 
be~zerzott nemes gallyakat a pályázóknak kiadatja. 

A versenyre pályáztak : 
Fehér Imre, Bárány József, Tóth János, Bokros János, Tóth 

Bertalan, Kelemen József, Bagó Antal, Boldog ~Iihály, Bokros József, 
Trencsényi Ferencz, Gyurics András, Kelemen András, Matin János, 
Vancsó János, Király Sándor és Héz János nlind gyöngyösi lakosok. 

Verseny föltételek a következök : 
l. Versenyzök becsületszavukra kijelentik, hogy a verseny tar

tama alatt úg·y viselkednek, hogy egymásnak munkájában kárt nem 
tesznek, s egymást nem akadályozzák. 

2. A versenyzök sorshuzás által foglalják el ojtandó soraikat. 
3. Az ojtó gally válogatását a n1unka ell.5tt egyszerre kezdik 

s végzik be. 
4. A munkaidő reggel 8 órától esti 71/2 óráig tart. Délben egy 

órni délutún fél órai pihenő tartatik. 
5. Az ·ojtás mennyiség, tekintettel az ojtógally hiányara 260-ban 

állapHtatik meg. 
6. Aki az első sz[tz ojtást bevégezte, az azt jeleuLmi köteles, 

amikor is az óra. és eredmény feljegyeztetik. Valamint a ~60 ojtvány 
bevégezte után az illető a bizottságnál jelentkezik, mikor is az idő 
feljegyeztetik azért, hogy ha. natalán egyenlő eredmény éretnék el: a 
jutalmat az előbb elvégezett nyeri. 

7. Ojthat mindenki tetszés szerint zölden. Eljárása és elbán~-ísa 
saját tetszésére bizatik. 

H. Az ojtások a munka bevégezte utún tillandóan szigoruan fel-
ügyeltetnok, s julius hó .10-én a bizotts;Íg által összeszámoHatnak s az 
eredményhez képest a dijuk kiosztatnak. 

9. A legtöbb százalékot elért ojtó nyet·i az első di,jat 3 darab 
magyar aranyat, a második 2 darab, a harmadik egy darab arany ju
talomban részm~ííl. A nng-ycdik a ezüst forintot, az 5 é>s 6-ik egyenkint 
2-2 drb. ezüst forintus jutalmat kap. 
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Az első jutalomhoz 70°/o-tóli, a másodikhoz 55, a harn1adikhoz 
50°/o-tóli eredmény kívántatik. A 40°/o-tólin aluli m·edmény jutalomban 
nen1 részesül. 

Ezek után a szőlőtő sorok számoztatván, 16 sorszámmal ellá...: 
tott papir czédulkák uruába tétettek, s a versonyzök által kihuzatván: 
az illetök a versenyojtást következő sorban és sorrondben kezdették 
meg reggel 8 órakor. 

1. sor Vancsó Júnos, 2. sor Réz János, 3. sor Király Sándor, 
4. sor Bagó Antal, 5. sor Kelemen József, 6. sor Trencséni Feroncz, 
7. sor Tóth Bertalan, 8. sor Kelemen András, 9. sor ~1atin János, 10. 
sor Boldog ~Iihály, ll. sor Bokros József, 12. sor Gyurics András, 13. 
sor Bárány József, 14. sor Fehér Inue, 15. Tót.h-Tarjáni János és H). 

aorban Bokros J án os. 
Versenyen kivül - külön álló táblában -ojtani kezdott Csiba 

István gyöngyösi lakos és Balogh Antal rédei lakos szőlész, - kik is 
azonban az ojtást végezett előtt beszüntették. 

A bizottság konstatálta, hogy az első soron elöbb n1ár három 
ojtás eszközöltetett, me]y a birálatnállevonásba hozatik. 

DéleWtt ll óra 5 perczkor jelentkezett Fehér Imre azzal, hogy 100 
ojtványt elkészített, Bárány József 11.6 p., Tót-Tarjáni János 11.15 p., 
Bokros János 11.45 p., Tóth Bertalan 11A5 p., Kelemen József d. u. l ó. 
45 p., Bagó Antal 2 ó., Gyuris András 2.2 p., Kelomon Andrái 2.2 p., ~la
tin János 2.2 p., Vancsó János 2.3 p., Király Sándor 2.10 p., Réz János 
2.15 p., Boldog ~Iihály 2.30 p., Bokros József 2,45 p. és Trencsényi Fe
rencz 2 óra 46 perczkor. 

Itt n1egjegyeztetik, hogy Tóth Bertalan versenyző délelőtt 10 
órakor a munkából kiszólíttatott és ojtógallyak szedésére küldetett, 
honnét is ll óra 45 perczkor tért vissza. Ezen külön n1unkában eltöl
tött idő utólagosan fog javára leszámittatni. 

A munka délután 4 és fél órakor uzsonna elköltése nliatt meg
szakitatván 5 órakor ismét mogkezdetett, mely alkalommal Tóth Bor
talan ismét elküldetett ojtógallyak beszedése végett, ahol is 18 porczet 
töltvén, ez az idő utólagosan szintén javára leszámittatik. 

A versenyzök ogy némelyike a részére kijelölt soron levő alkal
masnak talált hajtásokat boojtván, a bizottság által a munka folytutására 
az ezen sorokután következő 8 sor jelöltetett ki és pedig felén úgy, hogy 
az első nyerte a 17 sort felén, a második a 18-ik sort, s igy tovább, rnig 
a 9-ik: a 17 -ik sor másik végén be a sor feléig s a többi folytatólago~an 
kapta a következő félsorokat 

Hogy azonban a versony fenakadás nélkül folytatható legyen, 
egy másik, a kert déli részén levő Vialával keresztbe ültetott parezelia 
vétetett boojtás alá, mely a következőképen ejtetett meg: 
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1. Vancs::t .Jánosnak esett 1-8 sorig, 2. Réz János 9-16 sorig, 
3. Király Sándornak 2iJ-31 sorig, 4. Bagó Antalnak 32-39 sorig. 5. 
Kelemen Józsefnek 40-47 sorig, 6. Trencsényi Ferencznek 48-55 so
rig, 7. 'fóth Ber·talannak 56-63 sorig, 8. Kelemen Andrásnak 90--97 
sorig, 9. Matin Jánosnak 64-71 sorig, 10. Boldog Mihálynak 72-79 
sorig, ll. Bokl'Os Józsefnak 80-S9 sol"ig, 12. Gyuris Andrásnak 98-105 
sorig, 13. Bárány .Józsefnak 106-113 sorig, 14. Fehér Imrének 114-121 
sorig, 15. Tót-Tarjáni Jánosnak 122-129 sorig, és 16. Bokros János
nak 130-137 sorig. 

Este 7 órakor jelentkezett Tót-Tarjáni János s jelentette, hogy 
a versenyül kitüzött 260 drb ojtványt elkészítette. 

Bárány József 7 óra 5 perczkor, Fehér Imre 7 óra 30 perczkor, 
Tóth Ber1.alan 7 óra 45 perczkor, Bokros János 7 óra 46 perczkor. 

Az idő ell5re haladván, a munka befejeztetett azzal, hogy más
nap reggel 5 órakor folytattatui fog. 

Május 31-én reggel 5 órakor a munka megkezdetvén, 51/z óra-. 
kor jelentkezett Gyul"is András, Kelemen József 6 ót·&kQr, Boldog Mihály 
6 óra 30 perczkor Tt·encsény Ferencz 6 óra 45 pet·czkor, Király Sándor 
6 óra 15 perczkor, Kelemen Andt·ás 6 óra 45 perczkor, Matin Jánoli 
6 óra 58 pet·czkor. Bagó Antal 7 óra, Vanscó János 7 óra 18 perczkor, 
Réz János 8.30 p~rczkot· és Bokros József 8.50 perczkor. 

~Jkként a versenypályázat befejAzettnek jeleztetvén, az l és fél 
napi bér l frt 20 kr·. kifizetését versenyzöknek felajánltatott, amit is 
az összas versenyzők igényeltek. 

Egyidejüleg tudomására hozatott versenyzőknek, hogy az ered
mény f. évi junius hó 25-én vagy julius hó 10-én délután 2 órakor a 
bizottság által öslilzeolvastatni, s a jutalon1 kiosztatni fog. 

Tudomására hozatott egyidejüleg, hogy az ojtványok állandóan 
felügyeltetnek, s érrésükre adatott, hogy ezen időn belül versenyzők
nek engedély nélkül a versenyül ojtott telepen megjelenni nem szabad, 
mert aki azt átluígja, vagy megjelenve ott szándékos kát·t tesz, nem
csak az csendett jutalomtól elzáratik, de mint ki adott ~zavát meg
szegte, az Egyesületnek bejelentetik és az Egyesület Ertesitőjében 

közzététetik. 
Mely miután ekként tudomáiukra hozatott a verseny bezáratott. 
Kelt mint fent. 

Folytatólagosan fölvétetett Gy~n~:y~sön -~892. év .. junius 26-án 
d. n. 2 órakor a Hevesn1egyei Gazdasagi Egycsulet kertJeben. 

Jelenvoltuk: Baranyay István bizottsági e}J}ök,, Vozáry .. Ta;m~s, 
Cúkrmíntory I~tnl.n bizottsági tagok és Csomor Kalman egyesulet1 tlt-
kíu· mint jeg-yzőkönyv vezett5. , . , , 

~~lnök Baranyny Istvún nr konstataljn, hogy a mal nap delutan 
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2 órakor egybehivott vet·sen.yzők kettő kJvátelé,:el ,s igy összase,n ti,zen
egyen megjelentek. S előadJa, hogy habar az OJt\rn.nyok eredmenyenek 
össze számolása julius hó 10-ére jelentetett ki, de mivel az ojtványokat 
s a szőlőtőket tisztogatni, kötözni kell, az ojt~tsok össze szárnolását 
mainap délután 2 órára ohajtaná n1egtartatn1, hogyha az ellen a 
jelenlevő versenyzőknek kifogása nincsen. 

Miután a versenyzők az összeszámohis ellen kifogást nem tet
tek az eredmény összeszámolása akkép ejtetett n1eg, hogy n1inden 
sorban eszközölt ojtások megvizsgálásához a ver·senyzők közül két el
lenőrző neveztetett ki, n1ely megszámláltatván. a következő eredmény 
konstatáltatott. 

Először is ujból följegyeztetik, hogy 1ninden eg·yes versenyző 
260 drb ojtványt eszközölt, aki esetleg többet ojtott, az az első sot· alsó 
részéből leüttetik s igy csakis 260 darab ojtás vétetik figyelembe, 

Tehát a 260 darab ojtványt: 
1. Tóth Bertalan a Gyöngyös-Visontai szűlőszeti tát·saság vin

ezellérje beojtotta 9 óra 47 percz alatt, melyből megeredt 249. 2. Fehét• 
Imre 10.30 p. alatt, n1egeredt 170. 3. Bárt'my József 10.5 p. alatt, llleg
eredt 169. 4. Kelemen József ll óra alatt, n10geredt 152. 5. Réz János 13.30 
p. alatt, n1egeredt 150. 6. Boldog l\Iihály 11,30 p. alatt, megeredt 145. 7. 
Matin János 11.58 p. alatt, lllegeradt 141. 8. Bokros József 13.50 p. alatt, 
megeredt 138. 9. Kiraly Sándor 11.35 p. alatt, n1egeredt 128. 10. Bokros 
János 10.46 p. alatt, lllegeradt 127. 11. Gyuris András 11.30 p. alatt, meg
eredt 124. 12. Trencsényi Ferencz 11.45 p. alatt, megeredt 120. 13. Tóth
Tarjányi János 9.49 p. alatt, megeredt 117. 14. Kelen1en András 12.45 p. 
alatt, megeredt 73. 15. Bagó Antal 1H ónt alatt, n1egeredt 68. 16. Vancsó 
János 13 óra 30 percz alatt, megeredt 68. 

Ezek szerint az első jutalom 3 darab 1nagyar arany Tóth Berta
lannak, két drb m. arany Fehér lmt·ónek, 1 drb lll. arany Bárány József
nek, negyedik jutalom 3 ezüst ft·t Kelenlen Józsefnek, az ötödik és hatodik 
dij azaz két-két frt Réz János és Boldog Mihálynak ítéltetett. Továbbá : 
Matin János, Bokros József, Király Sándor, Bokro~ János, Gyul'is András, 
Trencsényi Ferencz és Tóth János elért eredményeik feltüntetőse mellett, 
az 50 perczent eredményt elórték, dicsérő oklevéllel kitüntetni határoz
tatnak. Y égre kijelentetik, hogy ha az utolsó htiron eredményt elértek, 
igazolványt kérnek, a beigazolt n1egeredt ojtninytnennyisóg feltüntetőso 
mallett az részükre is kiadandó. 

Végül a bizotts<ig az ig. választmánynak javasolja, hogy hasonló 
zöldojtásí versenyt jövőre is rendezzen azon kijelentéssel, hogy azt kez
d6k és gyakorlők részére külön-külön rendezze. 

A verseny-nyertesek figyelmeztetnek, hogy nym·t dijuikat valu
mint az okmányokat r. évi julius hó 10-ke utún kapják ki, amiért is azok 
átvétele végett felhivás utján annak idejében jelentkezzenek. 

Ekként a verseny véget érvén, elnök által bozáratott 
Kelt mint fent. 

BARANYAY ISTVÁN, 
Jegyzette: 

CSO~IOR KÁLl\IÁN, 
bizottsági elnök. egyi. titkár. 

-------------------~----------------------
"NYOM. BRAU~ BERTALAX KÜ~YVNYO:.\IDA.J..\.BAX GYÖ~GYÖSÖ~. 
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