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A SZÓLÓBEN. 
(Ezelőtt: .Egy év a s.zól6ben. •) 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h 6 2 8-á n 
Előfizetési dij ; Egész évre 2 frt. 

Felelős szerkesztó és kiadó-tulajdonos : 

CSOMOR KÁLMÁN 

Borászatunk érdekében. 
A hamis borok gyártás- és árusitásának eltiltása érdekében 

kelt miniszteri rendelet már eddig is megtermé gyümölcsét. 
Már is olvassuk, hogy egyik-másik csaló, borhamisító megcsi
petett, rendkivül megfizettetett és pellengére állitatott 

Kétszeres lesz a siker, ha a bor bizottságok ez érdemben 
megkezdik működésöket. 

A kormány panaszunkat meghallgatta, meghozta rende
letét. Most rajtunk a sor különösen érdekletteken, hogy a 
rendelet írott malaszt ne maradjon. 

Közakarattal, egyesült erővel álljunk a tett terére. Minden. 
szőlész kötelességének ösmerje, hogy ha gyanus bort izlel, 
vagy róla tudomással bir : tegyen jelentest a hatóságnak, vagy 
hozza tudomására az erre kirendelt és megválasztott borbi .. 
zottságnak. 

Ha mindannyian megtesszük kötelességünket, akkor ez 
a bor-uzsorás had horgon akad, s csakhamar észre tér, és a 
közegészség megrontására, borászatunk hátrányára nem fogja 
vagyonát szaporítani. nem fog gazdagod~i; - ha nem· veszi 
méltó büntetését. 

S igy ismét kevesebb lesz egy üzletággal, melylyel a lelki
ismeretlen banda az utóbbi évtized alatt milliókat szerzett, m.ig · 
mi százezren elvesztettük vagyonunkat, s a felujitás riagy 
munkájával küzdöttünk .... 

. . . . t, 



-· 42 

A helyben o jtásról. 
Ujabban vita tárgya lett, hogy hát tulajdonképen melyik eljárással 

lehet az ojtványszólőt a legjutányosabbnn és legtöbb reményre jogosi
tottan beállitani ? 

Hát uraim ugy hirtelen nagyon bajos erre megfelelni. Csak is rész-
letes tárgyalás után lehet belőle q külömbözetet meg<ismerni. 

Most különösen a készojtványokkali telepítés van a napi renden. 
Csakhogy at: is kezd mindinkább nagyobb nehézségekbe ütközni. Kölö
nösen azon időtől fogva, mióta a miniszteri rendelet a szC:SWojtványok 
adásvételét szabályozza, nemcsak megdrágult az ojvány ára, süt alig 
kapható. 

A gyökeres szőlőojtványok ezre eddig 130-150 frt volt, manap
ság elkérnek l OOO drb tökéletesen össze forradt ojtványért 200 frtot, SÖL 

jövőre még többet is azért, mivel a kereslet nagyobb, s mivel ezután 
csak a tökéletesen egybeforradt ojtványok lesznek elárusithatók. 

Akik maguk állitják elő gyökeres ojtvanyaikat: azoknúl nincs semmi 
változás j de akik bevásárlás utján szerzik : azoknak bizony számot kell 
vetni a helyzettel j mert ez nem tréfa dolog, mikor l hold szölübc szük
séges ojtványért 800-1 OOO frtot kell adni. 

Az a kérdés: lehet-e ezt kevesebből és czélszerüen kiállitani? a 
válasz reá igen. 

Ha az illető az uj szőlókulturát .Jsmeri, vagy e czélra egy alkalmas 
emberrel rendelkezik: igen is sokkal olcsóbban és teljesen ct;élszerűen 
lehet a szőlót felujitani. 

Mikor valami vehemencziával megindul : tuiudcu mást leszorít a 
té-rről. Igy van most a gyökeres kész ojtványnyali telepítés is. 

Mindenki csak kész gyökeres ojtványt keres és szándekozik ültetni, 
mintha annak sikere a többi módozat felett állana. 

É1zem a nagy felelősséget midőn kimondom: hogy én a gyökeres 
ojtvány tartósságát, czélszerűségét és jóságát nem helyezem .1 helyben 
eszközlött ojtás fölé. Sőt 14 évi tapasztalat után mondom, ho~;y a hely
ben eszkösölt nemesitések tartósabb erősebb tökéket adtak. 

Van alkalmam állitásomat igazolni. Nem hallomás de tapaszta
lat után. 

1886. évbe ültettem 3 csatorna !<esz gyökeres ojtványt, mely 
már az első években foltozásra szorult. Es még mo::;t is foltozni l<ell. 

Ugyanazon időből rendelkezem 3 csatorna helyben eszközölt ne
mesitésekkel, melyek kevesebb foltozást igényeltek, s manapság is job
ban állanak, dusabban teremnek. 

Bevallom, hogy a kész ojtvanyok visszaesése abban is találhatja 
magyarázatát, hogy azok nem voltak jól megválogatva. De az is igaz, 
hogy a helyben ojtást is manapság másként cszküzölném, mint ezt 
1886. évben eszközöltem. 
;r. t Ojtottam én azt ékre, párositva ahogy jütt : és amelyek megered
tek, egyenlően teljeseH erős tökét adiak. 

Nem akarok a magam szőlójéről beszélni, mert bennem némi el-
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fogultság keletkezhetnék ; de beszélek egyik szomszédom szőlőjéről, 
amelyik egészen és legnagyobb részben helyben ékojtás1al nemesíttetett, 
s ezidőszerint 13 évre oly dus, oly szép, h9gy annál szebbet gondolni 
sem lehet. 

Tehát a mai napon fenálló erős áramlattal szemben kiállok a nyil
vánosság elé és kimondom, ltogy a helyben eszközölt ojtványok dus élet
erős termő tökéket adnak, an1lyira, hogy a gyökeresen elüttetett ojtt'á
nyok scmtuivel scm kiilönbek. 

Ha talán egyes helyeken nem igy állana a dolog : ott· magában az 
eljárásban, kell a hibát keresni. 

A szakférfiak a helyben ojtást elitélték, azok elitélése divattá vált ; 
a divatnak hódol a világ s ime én a következményektől nem tartva, ez
zel szemben megujitom nyilatkozatomat és azt mondom, hogy a hely
ben eszközölt nemesitések remek erős tartós szőlőtőket adnak, szép 
fejlődésUek és állandóak. 

Aki nem hiszi, kész vagyok neki 30-40 darab igy beállitott jó 
karban lévő 6-13 éves ojtvitny szőlőt mutatni. 

Igy voltam én az othelló szőlővel. 
A tudományos világ elitélte ; én védtem. Imitt-amott kaptam egy· 

két csipkedést: m.auapság nekem van igazam. Mert az othelló szőlőt az 
egész országban és pedig előnyösen nagyban tenyésztik. Sőt a szakkö
zegek is ugy nyilatkoznak róla, hogy alkalmas talajban ellentáll. 

A kész ojtványnyali telepités kényelmes, a helyben ojtássali eljárás 
fáradságos. De a fáradság kellőképen meg van fizetve azzal a külöm
bözettel, mely a kettő között kiadás tekintetében találhatö. 

Eg) kathastralis hold szőlő betelepitése egészen jól összeforrott 
ojtványokkal bele kerül legkevesebb 700-800 frtba. Csak maga az ojt
vány ára. Ezzel szemben a helyben eszközölt ojtás alig kerüJ 150-180 
forintba. 

Hogy a helyben ojtás mely nemével eszközöltessék a nemesitésnek : 
ékkel-e avagy párosítással? arra a következöképen válaszolok. 

Ha van alkalmas emberünk, aki a páros i tás t teljesen és jól esz· 
közleni képes-: az elsősor a párositást illesse. 

Ha njncs, ugy ékojtássalr is lehet alkalmasan nemesiteni. 
Az ékojtás ellen sokat irtak, és egészen elitélték, s kezd is kimenni 

a divatból. Pedig hát ez a szigoru elbánás nem egészen jogosúlt. 
Ha az ékojtás 1-2 éves vesszőbe szabályostm eszközöltetik : 

semmi ki·vámtivalól 11em ltagy maga után. . ' 
Hogy az ékojtások között is találkoznak hibásak igaz, de hát a 

párosítás kőzött mennyi hibás találtatik l 
Én megvagyok arról győződve, hogy azok az ékojtások, melyek 

évekkel ezelőtt eszközöltettek és jól keresztül vitettek: még sokáig jól 
diszleuek. 

Jelen czikkemnek czélja azonban nem az, hogy az ékojtás védelm6re 
kellve ezt ajánljam, de az, miszerint kifejezést adjak annak, hogy a 
helyben eszközlölt ojtásokkal foglalkozni nem hátrányos, hogy az a kési 
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ojtványoknál nem ad kevesebb • eményt a t<1rtusság• a, és l~ ogy az felette 
sokkal kevesebbe kerül: miut a !.:t: . .., .. : ~~itt·,iuyokl.:ali t.:h·pi!c.:s. 

A helyben eszközölt ojtvány sokkal t:róscbben fejlűdik,mint a kész 
ojtvány, mert az átültetés küzdelmcineJ.;: nincs alávetve. . 

A helyben eszközölt ojtás ugyanazon idúrc ad termest, mint a 
kész ojtvány. 

Ha 1897. évben ültetett ri pária ez evben beojtatik : a jüvő tehát 
az ültetéstől számított harmadil< évl1en teren1. 

Egyetlen hátránya az, hogy a meg nem eri.!Jt nemesítés pótlandó. 
De hát a meg nem eredt nemesitése alanya legtöbb esetben kihajt és 
zölden beojtva eldönthető. 

A h~"'lyben eszközlendő nemesítés különösen a felette kötött talaj
ban előnyös, ahol a zöldojtvany ddöntése fdette nagy költségbe kerül. 

Azért tehát aidnek egy vagy két eves ripáriája van állandó helyére 
ültetésre: miudcn tartózkodás ~tdkiil ojh1ss,1 lzelybcn. S ha van alkal
mas embere : párositsa. Azért elsó sorb~n a párositás eszkPzültessek, s 
csak akkor az ékojtás: Iza párosit,ísr,l uil~alma.'· t'lllb.Trei n,·m reudd
kezik. 

A szölök metszése. 
A szőlőmüvelés egyik legfontosabb rt.:sze; a s::.ö/ök tllt:iszése. 
A szőlök metszésével két Julgot kell elérnünk ; egyik: a termés 

lzozamg.; - a másik: a lü/.:,htc.:k ál/,wdÚc.lll jó .:rüs l.:,lrb,w tartása. 
L' gyes, helyes metsz~ssel ndndkettót cllehet crni. l iclytelen met

széssel lehet ugyan némi termést is elérni: de az ujtvány tőke kivaku
lása és megsemmisülése is bekövetkezhetik, sőt bekövetkezik. 

Azért tehát a szölőmunkásnak a metszest öntudatosan kell vé
gezni. 

A szölök metszéséröl ugy a multban, mlnt a jelenben különbözó 
felfogások voltak és vannak, melyet azután a találgatás a zöld asztalnál 
való okoskodás megszaporit. 

Különbözó vidékeken különböző metszési eljárások divtak. Némely 
helyeken a tökét kopasz fejre metszették, naásutt a csapos, csercsapos 
czomb, karika és lugas művelés di\ ott. 

En a metszésre felette nagy sulyt fektetek, mert tudom, hogy szü
retkor minó figyelemmel szedetjük össze a fürtöket és lehullott szölő
szemek(.'t; de azt is tudom, hogy a helytelen metszéssel mennyi szölö
fürtöt levág a tudatlan metszö munkás. 

Nagy· baj az, hogy a s?őlű munkásuk kevese ért a metszéshcz. 
Nincs l<ellő intelligencziája annak 111egértés~re, hogy melyik szál vesszőt 
miért vágja le, és melyeket miért hagyja meg. 

Olyan helyen nagy baj ez különösen, ahol a munkásol\at napon
ként a piaczról kell fogadni. S ha délelőtt valan1enynyire sikerül őt 
felfogásához mérten betanitani: már más ~tap ism et mással kell kiulúdmti. 

• 

• 
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FájdRlm~s nézni azt : mint metszi le a tudatlan munkás a legszebb ter
nzöfákat, s rnint: L'akitja ki a tőkét; mint teszi tönkre a gazdának kiadását, 
mint semmisiti meg terrnésér. 

Hogy ezt lehetőleg kikerülje, arra kell tör~keJni a gazdának, hogy 
szőlőjét állandóan egy és ugyanazon emberekkel metszesse, kiket előbb 
e metszésrc kitanitott. 

Én, aki egész nap a metszők háta megett vagyok, s örökösen 
dirigálom Ö'<et s;wmoruan tapasztalom, hogy némelyik munkás a legna
gyobb figyelem mellctt is mcnnyi kárt tesz. 

Azért tehát a metszéshez a legértelmesbb embereket kell alkalmazni. 
Ezek előrebocsájtása után az a kérdés : az alább elősorolt müvelési 

és me~szési módozatok között, melyek a legczélszerübbek ? 
En az ojtvány szől{)kulturában három féle metszézi müveletet 

fogadok el. 
a) a csapos. 
b) a szálvesszős és 
c) a Iugos metszési rendszert. 
Ennek megfelelőleg, a szölöfajokat általában, ugy a mint azt a 

szölöfajok megkivánják :1 részre osztom. 
A borfaj szőlőket általában csapos müvelés mellett kezelem; kivéve 

azon fajol<at, melyek terméseiket a vessző közepén hozzák ki. 
Azon szőh)fajok, melyek apró rürtöl<et hoznak, csak is a szálvesz

szős müvelés mellett adflak kellö termést. Azért, mivel a csapon hozott 
kevesebb fíirti>k kis termést adnának, mig a tőkék a több fürt hozására 
s érlelésére is eröltetés n elkül képesek Jév .:n kezelendtik o;zálveszős metszéssel 

Ilyenek a rajnai és olasz rizling, ar. oportó, a szent-Iörinsz stb. 
fajok. 

Luga-.: tnüveiés a b:)r S:t.!"í!r5knél nem alkalmas. Mert bár azok is 
hoznak termést ·::; pedi:.{ n 1~vot, J:! :t fiirJ>k a lu:;ns0n ritk~ esetben 
érnek be. A bogyók kis..!bhek !eszn~k. és amit elérnénk a mennyiségben 
elvc:s::itjiik a mi w'jst~![be1z. 

A csemege ;;'d)l()k müvelherlik lug tsra, de csak kertekben. Aho 
leginkább, mint séta lugasnk alkalrnaztatnak. 

Tehát a cs~rnc~~:-;zc íh"ík is csak a kertekben alkalmazhatók lugas 
müvelés mellett; eg_\·l:bJ..:.::nt csap •s tn livelés mellett nagy táblákban rend
szeres szölc"íl\hcn igen hlívcn tere111nck. 

De egyéhként a lugusun termett szúlők sohasem lesznek oly 
érettek és édesek, mint a csapos müvelés mellett iermettek azért, mivel 
a fürtök küzckbb jutnak a f()Jdhöz; s mivel közelebb vannak a fürtök 
a földhöz : annál jobban beérnek és édesebbek lesznek. 

Szóljunk tellát elsli sorban a borszölök metszéséről. 
Én a borszölőtl)ket ha azok ojtványok : soha sem metszem kopasz 

fejre; azért, mh el az ojtyúny szőlőtők ritkábban van nal< ültetve, tőlük 
nag~·obb termést várok. Es hogy amit a területben veszitek, azt a fürtök 
hozamában találjam meg. 
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Igaz, hogy némely faJok a te~·mést a t~bő! is ,kihozz~~- Ilyenek a 
kadarka a kövidinka a mezes feher ; de az ts altalaban elosmert dolog, 
hogy a 'termések, a' két éves, tehát a csapon lé v ö vesszök rügyei· 
ben mindig ott vannak. 

Rendes körülmények között számolni lehet arra, hogy minden 
rügy két fürt szőlőt hoz ; ehhez alkalmazva hagyok meg annyi rügyet : 
ahányszor két fiirt szőlő termést aka1·ok. 

A metszésnél én igy járok el. 
Beállitom a már kiszemelt értelmesebb munkásokat a szől) sorokba, 

és mielőtt a munkát megkezdeném: me,gnézcm J/es-e mindeukt"uek a 
metszó ollója? -- van-e mindegyiknél kézi kis fűré.._z, és az egésznél 
legalább 1-2 csákányos kis balta ? 

tJa ezzel rendben vag~rok ki)vetkezöképen szólok hozzájuk : 
Edes fiaim! Tudjátok meg, hogy fontos munkát v~geztek, mt:rl 

tnost sziiretelii11k. Ha jól metszettek és nem ér \'alami csapás : lesz ler
mésiink, - ha nem jól mctszetek ugv s:wmoruan nézl.!rn a súiretet. 

Gondoljátok meg, hogy rosz metszéssel a suk költséggel telepitett 
szőlót te!izitek tönkre. 

Fődolog tehát, hogy ne kapkodjatok, ne csapkoltjatok az ollóval, 
de nézzétek meg: melyik töke mim') mds:t:sl kiníu. 

Álljatok meg a tőke előtt; nézzétek meg a hajuísokat és ugy 
metszetek: amitzt a tőke me,~kiváuja, t:S a mhzl a tökén lt:u6 lzaj.hísnk 
megengedik. 

A munkánál 3 dolgot tartsatok szemeWtt. 
Először, hogy a tökén a jövé) évre szükséges csapot hagyjátok 

meg. Mert ha arról most nem gonllolkoztok : esztendőre 11em lesz a re u
des helyén ter111Ö vesszöuk. 

Először is nézzétek körül a tökét, és keressetek rajtu. egymással 
ellenkező oldalon, egy.egy szál egyéves csap nélküli hajtást, mely Et tö
kéből hajtott ki, és azokat vágjátok két szemre. 

Ezeket nevezzük el nyers csapoknak. Ezek hoznak ez évben 2-2 
hajtást, mely már csapon lévén : esztendöre termő ·1.•csszók lesz11ck. 

Ha ezt levágtátok : a tőke másik ellenkező két oldalán keressetek 
oly csapos vesszőt, melynek erős duzzadt hajtásai vannak. 

Ezeknek erős hajtásait vágjátok ugy : amint a töke ereje me.s[birja; 
Mert látjátok-e, a gyenge gyermek hátára nem lehet n11gy terhet 

~akni, mivel nem birja el, s igy megerőltetitek, mely őt elnyomuritja ; 
1gy a fiatal tökén lévő termőgallyat sem szabad megerőltetni; az ilyen 
fiatal tókén tehát 1-2 termórii,t;yet lzagyjatok. 

Ha azonban a tőke erőteljes és elbirja : válJjátok a termő vesszőt 
3-4 sót 5 termó riigyre. 

A többi vesszőket pedig vágjátok le tövében, nehogy a rajta ha
gyott alsó rügy kihajtson. Mert al<kor ezek a rügyek sok hajtást hoz
nak, melyek a tőke erejét gyengitik. Nekem pedig nem vesszőre de 
sz6lőfürtre van szükségem. ' 
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Törekedjetek oda, hogy a tőkén a termő és nyers vesszők a tőkék 
szélein legyenek, s a termőgallyak ugy álljanak, mint a karos gyertya
tHrtó ; a tőke közepe pedig üres legyen. 

Ismétlem, hogy a tökén csak két nycrscsap, és csak két ter~~ 
csap legye,..,, a tőke közepe pedig üres legyen. 

Tudjátok-e miért kell a tőke közepén üres!;:éget el<Sállitani, és miért 
ke li a hajtásoknak a tőke szélén lenni? azért, hogy majd a ·fürtök ne 
érjen·~k össze, hogy jobban beérjenek, s ha esetleg rohadás áll be: egy
mástól meg ue roltadjauak. 

Különösen figyelmeztetlek benneteket arra, hogy a nyers csapokat, 
melyek a jövő évhen vágatnak termésre és hoznak termést t a lehetőleg 
a töken alnl keressétek és hagyjátok meg. Mert ha az ott levő nyers 
idei hajtásokat levágjátok : löbbd alul ki nem hajt, s igy a ~ökén min
dig magasabhan fogtok metszeni, mig végre oly magasra müveltetnek, 
hogy nem élhetnek meg. Ezt nevezik tőke kivakulásnak. 

A fűrész kezetekben arra való, hogy vele e felesleges vastagcsa
pokat, melyek az ollóval le nem vághatók : fíírészeljétek le. 

A fűrészelés alkalmával balkezetekkel fogjátok meg a tőkét, nehogy 
a fűrészelés által a tőke rázkódást szenvedjen. 

A csákányos baltát pedig azért rendeltem kezeitekhez, hogy ahol 
az alany vesszők alulról kihajtottak : azokat mélyen vágjátok ki. 

De meg látjátok-e, még mindig vannak a tőkék között imitt-amott 
vadvesszők, melyek rendszertelenül elágasodva vannak. 

Emlékeztek-e reá, a mult évben ezek a vadtőkék oly gyenge de 
sok hajtást hoztak, hogy nem lehetett őket zölden beojtani. Ez onnét 
származott, mivel a tőkék alulról tömegesen hajtottak ki. Ezeket az igy 
tömegesen kihajtott tökéket mélyen ássátok körül. A sok közül válasz
szátok ki a legerősebbet: a többit távolilsátok el; azután egy tökécskét 
vágjatok egy-két szemre. 

Majd meglátjátok, az igy kihajtott 3--4 szál hajtás mily erös lesz! . . 
Még egyet kivánok figyelmetekbe ajánlani. Azt, hogy némely lelki

ismeretlen munkás a tőkét rosszul gyökerezte meg. A nemes gyökerei 
nincsenek eltávolitva. Ha ilyet találtok : ássátok körí.il, és a nemes gyö
kér hajtásait vágjátok le, de ne takarjátok be, hogy a levágott hely had 
száradjon be, s igy többé nem egyhamar fog kihajtani. 

Végül pedig arra kérlek benneteket : ue siessetek, ne kapkodjatok, 
eszetek ott legyen amit dolgoztok, és most az Isten nevében fogjatok 
hozzá. 

N em azt fogom estére kérdezni : mennyit de hogy miként dolgoz
tatok. 

Ilyen instrukczió mellett ha értelmes a munkás : jól fog metszeni. 
Egy-két hibát fog ugyan még elkövetni, de lassan betanulja. 

Megtörténik azonban. hogy egynémelyik embernek sem a szép 
szó, sem a figyelmeztetés nem használ : azt a:után a metszéstöl más 
munkára kell s::ólitani. 
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Mert tapasztalatból mondhatom, hogy vannak munkások: akik 
daczára a többszöri figyelmeztetésnek : n~m kép~sek az elmondott módon 
metszeni. 

Az a munkás, mely elóbb nem a nyers vess:Göt keresi, ha nem 
össze-visc;za csipked-csapkod: sohasem lesz jó mets:.ő. .-\dJig \.!sapkod, 
mig végtére nem ksz a tókén mit meghagyni. 

Ismétlem, hogy a metszést szabályszerűen kell vég-:zt~tni. Szigo
ruan kell követdni, hogy előbb a tt')két nézze meg jól, álllat-Jitsa, meg 
a nyers csapot és a termő csapot, s csak azután fogjon a rnetszeshez. 
Ugy hogy előbb ezeket met~ze meg s~<\bályszerlien, azután dobja le a 
felesleges vesszőket. 

Mint mondám, a g,ven,~0 !f5két nem szabaJ me~ert)ltctn; az erős 
tőkén pedig a csapot egé5z 4-•-> rügyig fel lehet mcc-;1-eni. 

A legnagyobb termés elöállitá~ára elég az ilyen metszS~. A két 
tókén meghagyott 8-10 termő rügy hoz rendesen IG--20 fürt szőlőt 
ez pedig már rengeteg termés. 

Ennél nagyobb termést kivánni nem lehet és nem szabad. Sot 
egy tőkén 6-8 fürt is nagy termés. Azért tehát a termű rügygyel 
egész 2 szemig leh~~ Iem3nni, a:nint azt a tl)ke ereje kivánja. 

Sokféle ábrát láttam, melv a metszé:;t külJmbüzűképen rnutatja. 
Erre az a válaszom, howw' a papiroll könnyü rajzolni: a termés:.elbeu 
azonbaK egészen máské IZ' u(z:r. A p;tpiron jegyezhetjük a terrn6 rügye r 
ahová tetszik, de a tökén a természet intézi. 

De az is megtörténik, hogy a tf5kén nem lehet egyrnác;sal ellen
kező oldalon meghagyni a termí) ri.igyet, mert az a hibás dúú) é\·i rnet
szés miatt, egymás mellett van. 

Ez eC'etben én ugy járok el, hogy inkább egy termő csapot hagyok 
és azt magasahbra metszem. u~\· hogy ·ez ;tz e!.!y termö csap ho3zon 
annyi termést, amenn_vit a k~t c::;apnak kellett \'')Ina-~ hozni, és a nyers 
vesszőt a i~\·-!) év; te:·rnf) csap!>!: 1 másik oLhlon hagyom meg. 

:\lég azt kivá!Ynl cl·nonJ l'li, h· .gv ;J.t.ért kell a tökét két oldalon 
metszeni, hogy a t<'ík-~nek n-:llvkerin~ése a t15kén általános legyen, 

. nehogy r12 egyik ré.;;;:~. e1haljon . 
. --\ metszés alkal·nával a száraz csapok elhalt r~szek 'nindtg letisz

titandók, nehogy a száraz részek a töke ned\·ét fogyaszszák. 
Ez a csapos művelés. 

A szálvesszős m üvelésnél ugy járok el, hogy a csapon levő er6s 
, . érett ~zálvesszőt egészen meghagyom, és az ellenkező oldalon egy nyers 

vesszot hagyok meg l rügyre. 
A szálvesszőt 60--70 c. m. htJsszüra elvágom és egy utána jövő 

munkással azonnal karikába köttetem, Mert késöbb, ha a rügyek hajta
nak, azok a kötés alkalmával terugodnak: s igy a termés leperJül. 

A séta Iugos 1netszés sok~éle. Kiu~k hogy lds:ik ugy -z·~:di. Itt a 
-ter:n_ést illetőleg az a fődolog, hogy a termésre meghagyott csapon lévi} 
haJtasokat hosszabbra. mint 2 rügyre rnetszeni nem tanácsos. Van a 
lugoson ugyis elég csap : hoz az elég termést. 

• 
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Még arra a kérdésre kivánunk megfelelni, mikor metszünk? 
Metszeni lehet ápril hó elejéti•l cg6sz allJig, mig a rügyek ld nem 

hajtottak. Ezt a határnapot az időjárás szabálvozza. 
A levá~ott vesszf5kct azonnal ki kell a szf)l.')ból hordani, nehogy 

akkorra maradjon: 1nikor a töke fakad; mert ilyenkor azután a terrnEj 
és kihajtott rügyek a vesszővel kl'•nnyen leverhetők. 

Sokan a 7. t állitják, hogy az a körülmény, miszerint a metszés 
után a tőke nedve folyik : káros a szőlótóre. 

Hogy káros volna én nem tapasztaltar n. 
Az a hiba bekövetkezhetik, hogy a kifolyó nedv a rügyre folyi:{, 

s azt megvakithatja. 
Nohát ezen ugy lehet segíteni, ha a vágást ehhe;~ alka;rnazkodva 

eszközöljük, ugy vágunk, hogy a lefolyó nedv a rügyet ne érintse. 

Abonyi. 

A talaj ismerete. 
Vonatkozással a szölótelepit6s·re. 

Folytatás. 

Vannak akik azt állitják, hogy a száraz talaj nincs lényeges be
folyással a ripáriák dus fejlődésére. Allitásuk igazolására ltivatkozunk 
arra, hogv egyes magas hegy oldatokban, ahova a nap sugarai erősen 
besütnek, s csekély föld talaj létazik: a ripáriák elég vagy vegataiziót 
fej te1zek ki. 

Hát ez tisztelettel kérem nem lehet helyes következtetés. Mert itt a 
ri pát ia fejlődését az altalajnak is lehet tulajdonítani. 

Az ilyen helyen levő feltalaj leginkább vörös-barna korhany föld, 
mely a vizet nagy mennyiségben magaba visszi ; s miután az altalaj 
szikla : el nem bocsájthatja és sokáig megtartja. Teh4t az ilyen talaj 
nem száraz, televény tartalmánál togva pedig rendkivüli táperővel bir
ván: ilye1z helyezt a ripáriának igen is diszleni kell. 

De meg az sem tévesztendő szem elől, hogy az ilyen helyen levő 
korhany föld éjeleken által sok nedvl.!sséget képes a légből felvenni; s 
a nagy szárazságban ezzel is fellezi nedv szükségletét. 

Minden körülmény állitásunk mellett bizonyit, egyed r l az tesz gon
dolkodóvá, hogy az európai szőlők a multban olyan meszes talajokban, 
ahol most a ripária meg nem él : eléggé jól diszlettek. 

Ha behatóan vizsgáljuk a mult szőlőszetet és figyelmünket a tul
meszcs talajra irányitjuk azt látjuk beiga~olva, hogy a meszes talajban 
megéltek ugyan a szőlők, és ha gyakran trágyázták, nagy termést is 
adtak : de nagy vegetációt soha. 

' 
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A tul meszes talajban most is megél a gyengéb fejtődésü rupes
tris. Tehát ismét cs'lk azt látjuk igazolva, hogy a dús növekedésü ri· 
páriának tápdús és elég n~dvet-tartó tartó talaj kell. 

Osszegezve :ehát, ha mész kevés tért foglal el, és a többi része 
a talajnak tápdús és elég nt!dvesség!:!e1 bir: ott ri páriának van a helye, 
mivel az ő dús fejlődéséhez a föltételek megvannak. 

Ha a mész az anyagban van, az agyag ne,tves és rendelkezik 
kellő táperővel: ott a közép fejlődésli sz•)lonis és jaquesz telepítendő. 

Ha a mész apró csepkő részekben, ka\'icsos homok vegyülékü ta
lajban van, ahol az altalaj szintén köves és ig y felette száraz és sovány : 
ott a kis fejlödésli rupestri~ él meg. 

A llhÍI)[ás !t~hzj, mely mint mondánk hornok és agyag vegyülék, 
és a mész által van apró csepkövekké forrasztva; ha ez kavicsal van 
vegyest mint sokszor ell)fordul : akkor száraz sovány talaj ; bele csak 
rupestrist lehet ültetni, és csak is akkor jaqucszt, ha ll márga alatt agyag 
talaj van, mely a vizet megköti, ~ igv _t talaj szárazságát cnyhiti. 

Ezután következik a szikes talaj Aszikes talaj a szölöültetésrc nem 
:tlkalmas. Csakis akkor telepíthető bele sz:;}{): ha alagcsővcztetik. De 
hát ez oly sok költséggel és a sik földön annyi nehézséggel jár, hogy 
arról beszélni is felesleges. 

A korlzauy talaj. Tápdús talaj, mcly rninden faj szóllí telepítésérc le
számítva a rupestrist alkalmas. 

A talaj kötöttsége a szénkénegezés tekintetében. 

EWbb elésoroltuk a talajokat és azoknak a négy nevezetes ame
rikai alany fajokra vonatkozó életképcsségét, melyek az ojtvány sző]t'j_ 
kulturára vonatkoznak. 

l\lost szoljunk a talaj kötöttségéről. 
A talaj kötöttsége a benne lévő alkatrészektől függ. 
Kötött talajnak n~vezük azon talajt, mely részeskéi ugy a csapa

dékos időjárásban, mint a szárazságban összeállan ak. 
A talaj kötöttségét az agyag képezi. l\linél t ö hb agyag van a talaj

han, annál kötötte bh ; s minél kevesebb agyag van benne annál lazább. 
Ezen kérdés a szénkénegezést illct:>leg szerfelett fontos. 
Tudvalevőleg a szénkéneg egy fojtó folyadék, melynek az a hiva

tása, hogy a földbe lövelve ott a földben a föld apró likacsai között 
szét illanjon, és igy utjában a filloxerát megülje. 

Tehát a szénkénegezésnél első sorbí.ln az altalajt kell figyelembe 
venni. 

Ha az altalaj erősen kötött, ott a szénkéneg nem illan szét : a ki
vánt hatás nem következik be. 

Figyelembe kell azonban venni a feltalajt is ; mert ha a feltalaj 
szerfelett kötött, ugy hogy a szárazságban megrepedezik: akkor a szén· 
kénegezéssel szintén nincsen a kivánt czél elérve, mivel a belöve/t s:é11-
kéneg a repedéseken át feliiiról il/au el. 
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Ezek elmondása után ezen szempontból bírálva térjünk át a ta
lajokra. 

Ha az agyagban homok van az szerfelelt meglazitja; de még sem 
annyira, hogy róla azt tegyük fel, miszerint az mindjárt alkalmas a 
szénkénegezésre. 

Hogy a szénkénegezésre alkalmas legyen, legalább is 20-30°lo-tóli 
homokot kell neki tartalmaznia. 

A talajok legnagyobb részének alapja az a!fy4.!{, melyből min
den Szerves ásványi talajban több kevesebb található, mely azután a 
kötöttségét szabályozzn. 

A vályog talaj mint tudjuk legnagyobb részben agyag; azért tehát 
a legtöbször annyira kötött leginkább az altalajban, hogy benne czélsze
rüen szénkénegezni nem lehet. 

Ha azonban a vályogtalajban 20-30°lo-tóli homok van: már al
. kalmas a szbtkétze!fezésre. 

Kavicsos talaj telje~en alkalmas a szénkénegezésre, ha :rz alja nem 
kőszikla. Mert ha a feltahj csekély és a belövelés által a s~énkéneg 
a sziklára jut: ott összefolyik és tovább folyik, utjában :tz érintett szőlö
gyökereket tönkre teszi. 

Hornotcos kavicsos vályog talaj ha abban a homok és kavics elég 
nagy mennyiségben van: szintéu alkalmas a széuként:,s;c:::tisn:. 

A márgatalaj szintén alkalmas a szénkkénegezésre. 
A rnésztalaj tulajdonképen az, mely a szénkéne14ezést szükségessé 

teszi, mert csak is annak nagy jelentéte készteti a gazdát az európai 
szőlő telepítésére. 

Folyt. köv. 

Hasznos tudnivalók. 
Ha a multban azt akarták,~hogy zöldojtványaik gyökeresek is legyenek, 

ezeJött ugy jártak el, hogy a megeredt zöldojtványokat augusztus havá
ban földalá huzták; igy iparkodtak az éretlen zöldhajtásokat meg,~yöke
reztetni. 

Ezen eljárást sohasem helyeseltük; mert a vesszőknek, hogy tel
jesen beérjenek : állandóan a levegővel kell érintkezni. 

El lehet azonban érni a zöldojtványok gyökerezését a következő
képen. 

A ripária alany tőkéket ugy metszük meg, hogy azon 3-4 szál 
vesszőt 20-25 ezentiméter magasra hagyjuk. 

Ha a l'neghagyott rügyek kihajtanak, a felső két hajtást meghagy
juk : az alttl lévő hajtásokai pedig eltá"iolitjuk. 

Ezen müvelet által a meghagyott két felső rügy gyorsabban és 
erósebhen hajt; s ha elérték a kell6 magasságot: akkor zölden beojtjuk. 

Ha a znldojtás megeredt, a hajtásokat addig ameddig a vessző 
fás, azaz ameddig a mult évi csap van: földdel betakarjuk. Elóbb azon-
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ban az alsó izület között a \'essző héját kissé megknparjuk, hogy a , 
gyöke,.ek ott gyorsabban képződjenek. 

· Jól tessék megérteni, c10ak mc:,l!kapa,~juk: mivel ha sebet ejtiink 
rajta: akkor ott .l!Yiikér Ttclyctt _(t.·ué..:;L·d,:s áll be . 

. -\·kellő "ma:~ass,íg" szót ki.ilönösen hangsulyozzuk, mcrt ha az 
ojtvány a kelleténél magasabb: "!'ír ,~_kkor lzajlifv,~ "kell a giicl~ökbe 
rakui. Nincs pedig helyesehb ültetes: mml Ita a 7'c:szzo e,f[)'intcsen }ttl a 
földbe. 

Ha pedig azt akarjuk elérni, hogy a vessz() bár ha hosszú is, még 
is egyenesen a vasuton jusson a föJ,lbe, akkor: alulnil cl kell vá,t:ui. 

·Az elvágott rész a ,~yökcres rész lett. Ekkor pedig a gyökerezte
t és: kárba ·1•cszelt 1111111ka 

Ily eljárás mcllett egy tökén 4-6 szál gyökeres zöldojtványt nye
rünk, mely felette sokat ér. Azért tehát ezen eljárás megérdemli a fá
radságot. 

Gyökeres zöldojtványt ugy is Jehet előállitani, ha az alany tókén 
egy-két szál vesszőt félen meghagyunk. 

Ha azok rügyei kihajtottak, a földre huzzuk, s oda egy kis kap
csocskával leerősitve azután földdel betal<arjuk. 

A lehuzást némelyek ugv eszközlik, hogy a szál vesszőket a töke 
iránvában huzzák le 

~ Ez nem helyes eljárás, mert későbben az ojtás eszközlése után a 
megeredt ojtásokat : karúkkal kdl ellátni. 

Sokkal egyszerűbb az, ha a vesszőt a tőke körül körbe huzzuk 
le. Ha kihnjt és ziilden be~»jtottuk ·: az e,gés::et a me,l{lc';•(j ka róTt n: köfiiik. 

Ez takarékossági szemponthól is elönyös. 
Az igy m·ert g~·ökeres ojtván~·okat 6szszel felszedjük. Minden 

egye~ hajtásnál elvágjuk, s nyerünk gyökeres kalapácsos zöldojtványt. 
Ez már csakis gö'-lrökbe rakhato et; telvit itt már nem kell a 

hosszuságra nag\'on sokat adni, csak a kelletinél hosszabh ne legyen. 

* * 

Készithetünk még gyökeres ojtványokat ugv 1s, h:1 a vesszöket 
egymástól 15-18 eméter táv' •lságra doskoláz7.uk. Az igy eloskolázott 
vesszöket két éves korukhan zölden beojtjuk. Igy nrerünk gyökeres 
zöldojtvánvokat. 

Csakhogy itt is figyeleillOJel kell lenni arra, hogy a hajtások ne 
magas~ n ojtassanak. 

En ugy szoktam eljárni, l1ogy az apró 2-:1 ri.igyes ripqria-portúlis 
vesszöcskéket, mclycket mr'1sra ugy scm hasznúlhatnék : b,Takom nskn
lába. Egymástól mintegy t :-1--18 c. métcr távolságra. Két év~s koruk
ban oly erős hajtásokat hoz11ak, hogy azokat zölden beojthatom. Igy 
nyerek csekély kiadás mellett gymwres züldojtványolmt, melyeknck 
drbja te ... tv érek között megér l :1-14 krt. Mivcl pedig drbját 2 krért 
ojtják; azt hiszem oly nyt:reség, melyért igazán érdemes az apró rövid 
vesszóc!iikéket elosk0lázni. 
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Ue ugy is szoktam eljárni, hogy a ripana vesszőket eioskolázom, 
és a másodi!< évben helyben bepárositom. 

De még azon eljárásom is megérdemli az emlitést, hogy készitek 
én rövid vesszőcskékből angol nyelves fás párositást. 

Elrakom, mint zőldojtás alá a rövid csapocskákat szoktam, csakhogy 
valamivel ritkábban. 

A második esztendóben csak egy szál hajtást hagyok meg ; azt 
bekurtitom, mely által az egy szál hajtás teljesen megerősödik. 

A reá következő harmadik évben egyenlő magasra 30-35 c. 
méter magasan elvágom, s ott helyben bepárositom. 

A bepárositás után két oldalról a földet kellő magasságban felhu
zom ugy, mint a Richter-féle oskolázásnál. 

Ennel< az az dőnye van, hogy a vessző szabadon áll, szabályo
san könnyen bepárosiLható. 

Ezen eljárással is igen szép eredményeket lehet elérni. 
Csakhogy ezen eljárásnál a soroknak legalább l méter tá\ olságra 

kefl esni. 
Ha pedig azt akarjuk, hogy a rövid, de a fakadás által meghosz

szabbitott csapocskákból lett gyökeres vesszőket kiszedve kézben neme
sitsük be : akkor a sorok leltetnek közelebb egymáshoz. 

* * * 
Ugy is lehet g·. ökeres . párositott fás ojtásokat olcsón és biztosan 

előállitani, ha e ezéiból oly helyen, ahol a talaj nem szerfelett kötött, 
erre a czélra egy telepet állitunk fel a következőképen. 

A sor és tőke távols~g legke,·esebb 1.20 c. m. legyen. Az elülte· 
tetendő alanyvessző feltétlenül ripária-portális legyen. A sorok simán 
müvelendők és nem bakhátre. 

o A metszést ugy kell eszközölni, hogy legalább 4-6 csap legyen 
1-3 szemmel. · 

Az ezeken elétörött hajtások l métérnél eltörendók azért, hogy a 
kihajtott 8-1 O szál h3jtás megerősödjék 

Az igy megerősödött ino~t mér vessző a reá követke?.ó évben 
angot-uyelves pi rositá~ssl beojtandó, s a föld alá huzaJJdó. 

Ha jól van · ~ O( mesités · eszközölve, ezen eljárással legkevesebb 
60°/o-tóli sikert elieliCi érni. · · 

C~ináljunk eogy 'kis· számitást. Vegyünk 1200 négyszög ölet. Ezen el ül
tetünk 33<.0 száf o sima portáHst. A harmadi~. évben nyerünk minden 
tó kén beojtani való vesszőt 8-- l O szálm ; tehát benemesitünk a telepen 
mondjuk 3UOOO szála"t. Ebből sz·ámitsunk csak 50 °/o-tólit, mely minden 
esetben biztos : nyerünk l i> ezer dr b gyökeres párositást s kitünóen 
összeforrott jói meggyöl.;credz(tt ojtvány·t; ha ennek ezrét 120 frtjával is 
számitunk 1800 frt értéket képvisel. 

Ez nem levegőbeni beszéd, ezt nt-m a zöld asztalnál fundáltam 
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ki. Ezt a gyakorlatban kisebbcn-nagyobban magam is eszközöltem 
hasonló sikerrel. 

l\lilwr tudjuk, hogy a kézben eszközölt nemesitésck mily nehezen 
mennek, s nuly nagy esélynek vannak alávetve : az elmondottakat jó 
tudni is alkalmazni eszélyess~gre vall. János gazda. 

Künn a szölöben. 
A nyitással a jó gazda elkészült, sőt legtöbb helyen milr a met

széssel is készen vannak. 
A föld átmelegedett s igy következnek az ültetések külömböző 

munkálatai. 
Először is szóljunk a kézbenojtás eloskolázásáról. 
Aki már előbb eszközölte a kézben ojtást s kirakásig elvermeltc : 

elérkezett ideje annak, hogy oskolába kirakhatja. 
Ezuttal is figyelmeztetni kivAnom az érdeklődőket, hogy az ojtvány 

oskolát délnek fekvő porhanyos talajba helyezze el. 
Nyugatnak vagy éjszaknak fekvő talaj nem alkalmas, mert ott 

kisebb a felmelegdés, későbben áll be a forradás; a fődolog pedig az, 
hogy minél előbb következzék be a forradás. 

Ha valakinek emelkedett helyén van oly talaja, mely aljában ka· 
vicsos vagy köves, az felette előnyös, mivel a fP.lmelegedett kövek a 
meleget tovább tartják. 

Az elrakás lehet Richter-féle, amiben az ojtványok tetejére elég 
füldet kell helyezni, nehogy az egyszemes gatyacska kiszikkadjon. 

A gyökeres vesszők ültetését meglehet kezdeni. 
A sima vesszők előgyökerezésére is itt az idő . 
.-\ szőlükarók beverését avagy igazgatását is meg kell kezdeni, ne

hogy akkor történjék, midőn a verés által bekövetkezett rázkódás által a 
rügyek fakadások leverettessenek. 

A télen át legtöbb helyen a föld (ordítás a szárazság miatt nehéz
séggel j~rt ; nagy hantok kerültek felülre. Ahol már eső esett : ott ipar
kodni kell a talaj elegyengetésével. Nehogy ujra kiszárAdjon s a rögek 
egy darabban maradjanak. . 

Aki helyben akar ojtani : azt is .. meglehet kezdeni. 
A sima vesszők oskolázására is itt· az idő. 
Az oskolázá~nál figye1ni kelllenni arra, hogy a vesszők ne legyenek 

nagyon közel ültetve egymáshoz, mivel a sűrűn ültetett o&kolák ha kel
lőképen földdel nem takartatnak : a levegő közé szorul, s akkor ott a 
penészedés következik be, mely azután a szőlővesszö betegségét szüli, 
késöbb pedig mulhatlanul bekövetkezik azok elhalása. 

A magas fásojtásokat eddig már körűlbelül elvégezték: ha azonban 
valaki elkésett még mindig eszközölheti. 

~tég akkor is lehet eszközölni, mikor már j5formán kihajtottak. De 
akkor tanácsos a lehuzás előtt : a hajtásokat eltávolítani. 
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Kérdések és feleletek. 
12 Kérdés. Négy évvel ezelőtt ültetett othclló sz<>Wm, mely már a 

harmadik évben szép termést hozott, m( 1st gyenge vesszőket és apró 
bogyójú fürtöket hozott. 

A talaj fekete, mélyen megfordítva van. Kérdem : nern-e a filloxera 
pusztítása okozta a visszaesést. ! 

A H-M.- Vásárhely P. S. 

Felelet. Ha visszaesett, mindenesctre a filloxera lett a helyzet ura. 
Valószinüleg nincs a föld megtrág_vázva, avagy az othelló szőlÖtőke erő
sen reá lett metszve. 

Az othelló ellenállásáról és küzdelmeiről a mult évben egy hasz
szabb czikket irtam, melyben elmondottam, hogy az othelló szőlőtőt a 
a filloxera elleni küzdelemben támogátni kell: bő trágyázással és ügyes 
metszéssel. Nálunk igy kezelve most már 14 éves, és jól áll 

A kért 300 db. vesszőt küldöm. 

13. Kérdés Első osztályu gyökeres ojtványt rendeltem ; az illető azt 
mondja : azzal nem szalgálhat ; de adhat másod osztályut. Kérdem : jó-e 
másodosztályu gyökeres ojtvány ? 

B.-Szt.-Lórincz G. E. 

Felelet. A gyökeres ojtványban nem létezik osztályozás. A mi nem 
első osztály, azaz teljesen hibátlanul összeforrott : az nem méltó arra, 
hogy elültesse. 

14. Kérdés. Igen lekötelezne, ha a magas - fásojtás avagy levegő .. 
ojtás véghezvitelét körülmé:1yescn leírni sziveskednék. 

Igen kérném : 
Nagy kikinda M. S. 

Felelet. A ri pária tökén 3- 4 szál erős vessző meghagyatik. Az 
G0-60 c m. magasan angol nyelves páro~itással beojtatik, s megvia
szolt spárgával a 11emesités beköttetik. 

Az igy benemesitett vessző azután a töke mellett ásott nem mély 
gödröcskébe lefektettetik. Kis kapcsocskával leszarittatik a földhöz, s 
ugy 30 c. m. távolságra a nemesitéstől fölfele hajlittatik annyira, hogy a 
nemesitett rész : a föld felső szinénél legyen. Es azután a nemesitett 
rész felül 3- 4 uj nyira földdel betakarta tik, hogy a nemes galyacska ki 

• l. ne szarao....Jon. 
Julius hó végén azután az ojtás helye kitakartalik, s a nemes 

részből elétörött gyökerek eltávolittatnak. 
Oszszel egy megeredt ojtvány a tőke helyére ledöntetik, a többi 

levágatik és má~:hol felhasználtatik. 
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Eladó szölövesszök. 
Sim á k. 

Piros chasseles l OOO dr b, ezre 
~luskat hamburg 720 drb, száza -
Muskat royal asket 110 drb, száza 
Muskat frontignan 420 drb, száza -
Szagos Barsing 200 drb, száza 
Vegyes csemegék 800 drb, száza -

Hazai borfajok. 
Budai fehér 1800 drb, ezre -
Olaszrizling 5800 drb, ezre 
Piros Veltelini 2700 drb, ezre 
Mézesfehér 820!' drb, ezre 
Nemes kadarka l 0300 drb, ezre 

Az összes vesszők csomagolással együtt értendők. 
Megkeresések alulirotthoz czimezer.dők : 

9.-
2.-
2.-
1.--
1.-

-.60 

4.-
4.-
5.-
3.50 
3.;:>0 

Oltósy Pal és fiai 
Esztergom. 

Gyümölcsfák, rózsák de mocretison. 
A ••ölök ojtáaánál 

meglepő eredményeket biztositott a Gáspár-féle 

ojtó--viasz 
amely a bekcnt részeket a földben, levegőn, vHgy vizhen minden külbe
f• ·lyássól egyaránt megvéd i. A mi áh nl nemcsak a megtredést és a töké
letes összeforradást biztosit}i, de könnyü kezelése és rendkiviili sz8po
raságánal fogva a költséget és fáradságot tetemesen leszállitja. l kilos 
dobo. 1.00, 1/2 kilos 75, kisebb 5f>-3f> kr. Kapható Gáspár Antalnl'~ 
Maros-Vasarhelyt, Rezutsek és Vass uraknál Gyöngyösön. 

P r ó b a m i n t á k i n g y e n. 
- ~--- - --·-

Nyomatott Kovács és Schimmerling könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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