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A SZÓLÓBEN. 
(l<:zelőt : "Egy év a sz.:ílőbt:u.") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Felelős szerkesztő és, kiad~-tulajdonos ; 
Előfizetési dij. Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN 

A jégbiztositás. 
A jégeső a gazda réme. Nem ok nélkül, mivel a jég 

nemcsak ez évi termést teheti tönkre, sőt a szőlőtőt is erősen 
megrongálja. 

A mult hónapban a jégesők nagy területen óriási káro
kat tettek. Számtalan szőlőben, a már gyönyörű termés
ben levő szőlőket összezuzták. 

Akinek van elég tartalék tőkéje és nincs adóssága: az ~ 
csak el·l'iseli a kárt: de aki szől6jét kölcsön pénzzel ujitotta 
fel s igy adós: 111 i lesz e::ekkel? .Sajnos pedig nagyobb az 
utóbbiak szá11za. 

Ha azt akarjuk, hogy a szőlőszettel foglalkozók egy má
sodik pusztitásra ne jussanak: t•alauút tenni kell. Nem össze
tett kézzel várni, hogy a sült galamb a szánkba repüljön. 

Önkormányzatunk mellett sok dolog keresztül vihető. 
Szentül megvagyunk gyözödve, ha a szőlős-gazdaközönség pa
naszának kifejezést ad, ha kérelemmel járul a kormányhoz: 
a dolgon lcgkö::debb st-g ill't.' les.::. 

Vegye a dolgot a szőlé>z közönség egészen komolyan; 
ne tespedjen el, ne várja, hogy rnás tegyen érte. 

Tömörüljenek a szőlészek, és kiki a maga körében tegye 
meg a 1nozgalmat. 

Lapunk szerkesztője e téren a kezdeményezés terére lé
pett. Gyöngyös város képviselő testületében inditványt tett, 
hogy a magas kormányhoz kérelem intéztessék az iránt, miszerint 
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a biztositdsokat-;_n:gyc dlla11li kc.:::d,:s a/,í: addig pedig, mig ez 
keresztül. vihető: te<~)'t'll kpé .... ·d.:e(. Iza kell lzo::::::on ,J/dozatol 
arra, hog)' a s:::ölűk jégdlt:ni biztosításánál adijak alászállitas
sanak; s igy a gazda sző!őjét jégellen biztosíthassa. 

Könnyü az tnondani : most is lehet jég ellen biztositani ; 
de az a kérdés ki fogja sz ől(·; jét i 0--12"/o dij tn ellett biztosi
tani? . . . Kevés nagyon kevt!s szőlö van és lesz ily magas 
.díjtéteL mellett biztositva. ~lert egyszerüen tnondva: c.· s::er
felett Juagas összeg~ melyet a szőlő jövedelme el .nem bir. Ha 
azonban ez díjtétel 4- -·5 n u-ra alászállitatnék, akkor a bizto
sitás eszközölhető lenne. 

Gyöngyös város képviselő testülete örömtnel vette a;~. 

indítványt és megkérte Cson1or l~úlmánt, hogy azt emlékiratba_ 
foglalva doJgúzná ki, mely ezután a magas konnányhoz kül
detnék, egyszersmind elküldetnek mindazon városok és küz
ségeknek, ahol szőlészettel foglalkoznak, hogy hasonló kérvényt 
teJjesszenek a magas kormányhoz. 

Lapunk szérkesztője az einlékiratott elkészítette, s a kép
viseiőtestülethez betetjesztctte . 

Közös ezéiról van szó ! Arról van szó, hogy hasonlc·, kér
vényt minél töbh város és község meneszszen a magas kor
m:ínyhoz. :\lert csak ily tömeges kéreletnnek lehet sikere. 

Csak akkor állhat a magas kormány sarokra. l:s csak 
akkor bátorkodik az állatui bitositás eszméjével foglalkozni, s va
latni üdvöset tenni: ha a nagy közünség tünteti) szúmban júrul 
kt!relmével a magas kormányhoz. 

Csak akkor rnondhatJ. a : ÚJU' a rt'll"c/eu J1i11/as:, a rt' ll-. ~ ~ 

gel cg kéreletu, 11e1n térizel d.: /.:i d/í!e . . . . 
Csak akkor lehet bízni a sikerhen, hogy valami lesz. ha 

. a mozgalom urszúgo~ lesz. 

Legyünk Dszinték; azzal, midűn az ~1llami biztosítás 
életbeléptét sürgetjük, oly emberek érdekeit sértjük, akik a.z ország 
s~~sát intéző körökben, lényeges befolyással bírnak. 
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Mily nagy azok száma, akik nevüket a biztosító intéze
tek élére adták, és ezért rengeteg évi jövedelmet huznak: 

Lehetnek kivételek, akik talán tesznek is érette valamit; 
de a legtöbben a puszta névért, és hogy egy-két gyülésen 
elnökölnek vagy részt vesznek: évi :!---1 () ezer forintot sőt 

többet is huznak. 
Hogy JU lenne hát drága a biztosilás! ... 
No hát ezt tudjuk ugy tudjuk azt is, hogy ezek legnagyobb 

részét szemben találjuk, Ita az állau~i biztositás1~ó1 lesz szó. 
De azt is tudjuk, hogy az állami biztosítás eszméjének 

igazsugal t.Íldásosságdt Qlindenki beösn1eri. Tehát igaz ügygyel 
állunk elé. Az igaz ügy pedig előbb ntóbb diadalt ül. Különösen 
ha az igaz ügy : lzazajiui érdekeket ·véd. 

A biztosítás államivit tétele hazafias ügy, mely ha egy
szer kenyértörésre kerül : a magán érdek bár egy ideig intri
gual, de előbb-utóbb háttérbe __ szorul. 

Ennek uz ügynek rugója a nép ke:::ében t'an. Ha. a gaz
daközönség, nen1 c:;ak jajveszékkel is fujja nagy pipáját, ha
netn akczióba lép, - ha ezen kétoést minden alkalommal 
actuálissá teszi, ha a közönség ez érdetnben nyakrafőre ké-
relmez: az iig)' megoldasához közelebb jut. 

Ebben pedig különösen a szőlősgazdák fognak nyerni, ha 
egyelűre egyebet nen1 legalább azt, hogy ü s;:ö/ők jégelleni biztosi
Itisi dtja alászd/1- -alászállt biztosan annyira, hogy biztosithatunk. 

Ha panaszkodunk, ha kérvényezünk a kormánynál, ugy 
a miniszter azt fogja mondani a biztositó-társaságoknak : lát
játok, nen~ lehet kitér1ti a biztosilás dllanÚ'l'á tétele elől. -
Ekkor a társa::)ágok látva cxisztenczitájuk megtámadását egye
lőre, legalább a legnagyobb szükségen segítenek, és a sző

lők biztosításánál jégdijakat türhetö összegre alászállitják. 

De csak akkor, ha a kérvények nagy számmal érkez
nek be. 

Lapunk szerkesztoje által készitett memorandumot egész 
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szövegében alább azért közülj ük,. hogy a hefolyúsos emberek 
hassanak oda, hogy ugy a városok, mint küzségek, és tes
tiHetek hasonló kérvényt készítsenek, akik akarják: ezt le
irva fel is küldh~tik a nagyméltóságu m. kir. Földmi\·elésügyi 

.Miniszterhez. 
A Gyöngyös városa képviseWtestületéhez beadott emlék-

irat szövege a következő. 

NagJ'Inéltúság·ú Nl in is~ ter t't r, 
A"egyc:lmcs unwk .' 

Imádott hazánl<han a haladás minden téren mutatkozik. A .minden 
szép, hasznos és nemes iránt fogékony népünk, az intézők höks tanácsa 
mellett, az örökös védekezésben töltött idúk mulasztásait iparkodik pú
wtni, hogy igy szeretett hazánkat, a békében ettirehaladt nyugoti népek 
haladásának és jólétének szinvonalára emelje. 

Szerelett és dicsöségesen uralkodó Királyunk, ·- l<i:inek hosszi.Í éh.:
teért minden magyar ajak imát rebeg, atyai hüks uralkodása alatt, 
nemzetünk oly meglepő haladásokat tett, melyek nemcsal\: a külorszá· 
gok méltó figyeimét költöttél<i: fel, de nemzetiink történetéhen kimagasló 
pontot képez. 

A bölcs kormányzás és a lelkes hazafias vezetés mellett, hazánl< 
polgárai egész bátran állanak a kezdeményezés, a munka terére; mert 
az utóbbi időkben történt korszakotalkot··, nagy alkotások teljes re 
ményt nyujtanak arra, hogy a bölcs és atyai jóságban bővell<i:edö sze· 
retett Királyunk urP.lkodása alatt, az ország sorsát intézö jeles haza. 
nak, nem riadnak \'issza a nehézségektől oly kezdeményezéseknél, me
lyek megvalósulása: a lzaza nagyizatalmi állásá11ak, a polgárok s::t'l
lemei és anyagi jólétéuek bizlositásál és fejlődését ltt'lyezik kilátá:·:ba. 

Ha csak az utóbbi évtized~k nagy alkotásait tekintjük, és azon 
nehézségeket mérlegeljük, melyek azok valósulásának utjában áJlottHI< 
bátorságot veszünk magunknak arra, hogy egy, bár szintc sok nehéz
ségbe ütközönek látszó, de végeredményében a haza polgáraira áldást. 
hozó kérdés megoldá~aért esedezzünk. 1\Iár eliíre kecsegtet bennün
ket azon édes remény, hogy ahol nnnyi hasznos es nemes eszme ült 
diadalt: jeletz kérelmiink tá1·gya i" előnyü~ megoldást uyc·l·. 

Hazánk eddigelé földmüvelő országnak tekintetett, egyedüli va
gyoni jólétét a földmüvelés már akkor képezte, midőn az anya föld 
szűz méhe nagy részbeh pihent ; - mikor még a tudomány vívmányaiként 
föltalált gazdasági eszközök azt általában föl nem szántották, s az ön
tudatos gazdálkodás kisebb mérvű volt. 

A tudomány és a haladás azonban a ·gazdáknak uly eszközöket 
adott kezeikbe, bölcs útmutatások mellett az öntudatos gazdálkodás ma
napság oly mérvet öltött, hogy az országos és egyéni kivánalmaink és 
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kiadásaink fedezésérc sokszorozatt jövéJeimekkel rendelkeznénk, - is
mételjük rendelkcznénk, ha azok előqllitása annyi különböző esélyek 
mcllett, egy cltávolithatlan és kikerülhetetlen nagy csapások nem rettegtet
nék a gazdát, és nem okoznának károkat a gazdáknak és nem cson
kitar •ák a közvagyon emelését. 

Em3 elhárithatlan és megakadályozhatlan károk az elenti csapások; 
-- dzok kö::,őtt kiilöuüsen a j~~esök okozta károk. 

Nern lehel állitani azt, hogy az okozott károk enyhítésére a vé
dekezés is lépést nem tartott. Az elemi cs!ipások okozta károk, hogy ne 
mondjuk megtéritésére, de enyhítésére alakultak a biztosító-társaságok. 

Nem lehet monJani azt, hogy hazánkban eme részvény-társásá
gok mcgalaku!ásánál, csak is a befektetett tőke jövedelmezősége volt 
az eg)~edüli czél; mert azt a hazafiaság szent tüze is élesztette. 

Elénk emlékünkben van még azon idő, midőn hazánk jelesei az 
első h~tzai biztositó-részvénytársaságot életrehivták. 

Evtizedcs fényes multja van ezen tát·saságnak ; s bár hasznos mű
ködésc elösmert, de a nemes jóakarat, a ma már rendelkezésre álló 
nagy tőke mellett sem volt képes elérni azt: a11tit czélztl kitiizetett. Igaz, 
hogy százezrek könyeit törülte le károsodás esetén, de még minJig na
gyobh számmal vannak azuk, kiket az elemi csapások vagyonukban, 
hogy ne mondjuk tönkre tettek, de érzékenyen sujtottak. 

A később alapitott hazai és államilag engedélyezett külhoni társa
sagak versenyeiben sem érték el a czélt. 

Öszintén szólva, ez nem a biztosito-részvenytársaságok eljárásán 
mult ; mert bár az illetők befektetett tökéjük polgári tisztes hasznát 
rnegszerezni iparkodtak, egy általában nem lehet vádolni ŐKet azzal, hogy 
a károsult feleket általában nem kártalanitották. Egyes esetekben volt 1k 
es lehettek jogos panaszok, de ezek a nagy általánosságban elenyésző 
csekély részt képeztek. 

Hogy a kivimatos czél el nem éretett, egyrész népünknek a bizto
sitás iránti idegenkedésében, más részt a károsodások nagy esélyeben 
keresendő. Ha a nagy közönség a biztosítást felkarolta volna : az ered
mény a díjak leszállitását, s a károk megnyugvásra szolgál{) káttalani
tasát ertc \·olna el. 

Ha az utóbbi időben hazánk több vidékét ért nagy jégeséseket és 
ezek által oko;wtt nagymérvü károkat, valamint a társaságok részéről eszkö
zölt kártalanitásokat mérlegeljük, tisztán áll előttünk az, hogy a biz
tositó-társaságok ugy amint berendezvék : nem képesek a kivánt czélt 
elénti. Nem képesek megteremteni azt az állapotot, hogy a földmüves 
véres verejtékét, munkájának édes gyümölcsét az elleni csapások~ 
kal szemben élvezhesse. 

A biztositó-társaságok évek óta küzdenek, hogy mikP.nt lehetne. 
különösen a jég oko:;ta károkat kárp{jtolni ; - s miként lehetne a. nagy 
közön~éger a _iégbiztosttás eszméjének teliesen megnyerni. 

Evtizedek eseményei állanak előttünk, amikor a magas kormány a 
szabad verseny fejlesztése czéljából a biztositó-társaságokat engedélyezte . 
.\ legerősebb munkásság és éberség mellett nem egy társaság szünt 
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meg. Elvesztette alaptőkéjét, kártalanitatlanul hag~·ta a károsultakat, s 
igy a gazda khzönség ahelyett, hogy a biztosítás eszmejének megnye
retett volna: tölc didcgíltedell. 

Ha ezen események inditú nkot beható hirálat tárgyává tesszük, 
azon meggyőződésre jutunk, hogy ez cseteket nem a mathematika hely
telen alkalma?;ása idé?;te elő, dc az, hogy e~~ elemekkel 11tc,~alkrtdlli, 
azol~at kdetkezésiikbcu korlálo::ui nem le/zel. 

E mellett hizonyit az összes hiz. részv.-társaságok egyesűlése, 
melv ez évben a jégbiztosítás terén létrejöt . A mult évek esélyein 
okulva, igy hitték a rizikót elviselni, és a károsultak jogos igénycit ki
elégíteni. 

A mult idóknek c terén történt csemén.\·ei, valamint a jelen év. 
midőn a jég elleni biztosításoknál az összes tarsaságak égész erejüke t 
egyesitették, nem voltak képesek t-t károsult gázdnk kárjait me~;nyug 
vásra kárpótolni. P n dig meg kell hajolni ama kötelességérzet előtt, me
lyet a kártalanításnál kifejteni iparkodtak. 

Az összes elmondottHkat és e téren Jétezü állapotot ha kellő ko
molysággal mérlegeljük, tisztán áll ei6ttünk, hogy a biztosítás kérdése 
ugy amint az ma létezik: uclll nldhafá meg, hogy a gazda közönség 
általában - ami nagyon kivánatos \'Oina --- nem btlrátkozik me,~ a blz
lositas eszméjét'el, s marad továbbra is, azon szomoru állapot, hogy ha
zánk gazda közönsége, eg~· nagy igen nagy része, a köznép, melynek 
leginkább volna szüksége a biztosítás igénybe\•ételére : 11e11t biztosit. S 
tgy az elemi csapások pusztithatnak, s maguk után behegethetlen fáj
dalrnas sebeket hagynak, az ország népe szegényedik, a közvagyonoso
dás alá száll és a magas kormánynak gyakran ad gondot az, hogy a 
haza sujtott polgárát vagy polgarait, miként mentse meg családjának, a 
hazának, és hogy ne Jegyenek kenytelenek vándorbottal kezükben más 
hazát keresni s a létszámukat apasztani. 

Soha sem volt alkalmasabb idő betgazolására annak, hogy a biz
tosilás a társaságok kezeiben czélt nem ér. Soha nem lehetett fényesebben 
beigazoini azt, hogy elérkezett ideje annak, hogy a magas úllam, mely
n_ek hivatása a polgárok jólétét fejleszteni : a biztosilás kérdését kezébe 
vegye. Egy félszázados kisérlet bizonyit a mellett, hogy cs<lk az állam 
által kezelt biztosítás esetén szállhatnak le a fizetendr'í dijak elviselhető 
összegekre. 

De meg a kormány bölcs és szigorn intézkedése kötelezheti a tu
lajdonost biztositása eszközlésére. Amint más téren a kényszer áldást
kazó volt, például a uépoklatás terén, - ahol kényszerülve volt a szölő 
gyermeke előtt a tudás ulját megnyitni, és azzal a közmüvelődés emel
tetett előtérbe;- hassonlóképen áldásos lesz az, ha a honpolgárok vagvona 
államillag biztosittatik. · 

. Az álla!n! biztosítás esetén a díj jelentéktelen csekély lesz: kár 
eseten a vnlodJ kár megtéritetik. Ez önmagából következik, mert a ren
geteg téren elterjedt, biztosítás mellett a rizikrí csekély lesz. ~:s a fiídolog 
az, hogy a honpolgár nyugodtságot talál az atyai gondosságban. 

Nem megvetend6 köríilrnénv :tl. scm, hogy a befolyt díjakból a 
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kár teljesen fedezhető lesz ; a megmaradt jövedelem pedig részben az 
alap növekedésére, részben a dijak alászallitására szolgál. -- Igy a gaz
dák jövedelme biztositva léven: az állam nem lesz kényszerúlve egyébb 
czélra üdvösen használható i:isszcgckct, a beállott inségek enyhítésére 
fordítani. Nagy előny lesz pedig az, hogy az állami költségvetés miatta 
hiány nem szenved, mert a kivetett adf)k rendszeresen befo1ynak. 

Számos rendkivüli előnyoket lehetne még az állami . biztosítás ja
vára felsorolni; csak még azon figyelmet értendő körülményt ernlitjük fel, 
hogy a részvénytársaságok jövedelmeinek egy jelentékeny része, nenr 
vándoroina a külhoni részvényesek zsebébe ; de az is itt bent maradna. 
Eléggé terhes azon állaput, hogy hazánk birtokosai nagy összegeket 
fizetnek kamat fejében a külhoni pén.tintézetek kölcsuneiért. 

Tudjuk azt, hogy ezen ügy keresztülvitele rendkivül sok érdeket sért, s 
nagy nehézségekbe ütközik; de utalva a multak fényes sikerére reméljük, 
hogy a magas kormány ezen közhasznu intézkedését megteszi,- s· a haza 
polgárai mielőbb az állami biztosítás jótékonyságában részesülnek. 

A mde ezek megfontolása, ezek megérlelése, keresztül vitele és élet
beléptetése időt kiván, a baj pedig mint az utóbbi nagy jégesések igazol
Ják, gyökeres orvoslást segélyt igényel : különösen a szőlők jégelleni 
hiztositása az, mely sürgős megoldást s már a legközelebbi időben üd
vös intézkedést kér. 

Engedje meg Nagyméltoságod, hogy· a szőlők ellemi biztosítás mi
kéntjéről egész feltárva szólhassunk. 

A szJlőmü\·elés már a multban, hazánk nagy tenyézőjü földmü
velése volt. Százezn::k keresték e téren mindennapi kenyerőket ; ~őt a 
szőlőszet hazánk egyik jövedelmező gázdálkodási ágát képezte. Ilyképen 
ösmert bennünket a külföld ; - ilyképen kerültek boraink a· ikUlhon 
piaczaira s a közös bevételeket emelték. ~- _ 

A filloxera pusztítása eme oriási jövedelmet tevő szőlőszetet t,önkr~ 
tette. Oriási áldozatok és rendkivüli szorgalom mellett . kezd· a hazai 
~zőlészet felvirulni. Köszönet a magas kormánynak atyai gondos jósá~ 
gaért, mely mellett a magán szorgalom a szőlőszetet r~ár eddig i.s örö- · 
metnyujtó és némi jovedelmetadó állapotba helye~te. 

:\1ig egy részrül örömünk a szőlészet felujitása terén határtalan, 
addig más részról helyzet kétségbeejtő ha rágondolunk ama esélyekre, 
melyeknek a szőlőszet jövedelme ki van téve. 

Egyik oldalról a tavaszi zölclfagyok, más oldalról a jég esés az, 
mely a szőlősgazdákat egyébkéot nehéz helyzetükben a koldus bottal. 
fenyegeti. 

A zöldfagy ellen létezik ugyan némi védekezés, a füstölés, - a 
· jégkár ellen azonban J-tem vagyunk képesek szőlőttkel megvédetti. , 

Létezik ugyan ezen irányban is védekezés, de ez a felette magas 
Jijtételeinél fogva, alig vagy épen nem vehető igénybe. S igy történik 
az, hog_v egész évi jüvedelmí.ink egy óra, vagy kevesebb idő alatt tönkre 
tétetik : mint az a jelen évben j unius hó 27. és 28-án az ország több 
részében, határunkban és szomszédos közs~gek határaiban történt. Ahol 
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is nemcsak ez él'i termésiiukd ·tl'fll' Irinkre '' jé,f!esó. de ll jövö ét'i jöve
delmiillk is ketessé t'á/1. 

Ha ez ismétlődik a szr)liiszettcl fuglallwzó, ugy is nagy részben 
eladósodott polgárság fizetési kötelességeinek eleget tenni képtelen lesz, 
a tönk szélére koldusbotra jut; s a felujitani megkezdett területek 
clpariagod nak, vele az állami közvagyon semmisül, meg .... : . . . 

Eme kétségbeejtő helyzetben folyamodunk Nagymeltosagodhoz, es 
általa a magas kormányhoz esedezve, hogy a helyzeten segiteni mél
tóztassék. 

Egyedül az állami biztositás lenne hivatott ezen gyöl<eresen segi
teni. De ismételve jelentjük ki, hogy östnerjük az akadályokat és ne
hézségeket, melyek ezek megvalósulásának utiában állanak ; s igy tud
juk azt is, hogy ezen nehézségek leküzdése id6t, talán hosszabb időt 
vehet igénybe. 

Bár az épületei<, ingók, állatok és egyéb gazdasági termények biz
tositásának állami kezelés alá való vétele is előnyös, üdvös és kivána
tos, de ezek a jobb jövő reményében egy ideig bár magas, de ti.irhct() 
dijtételeik mellett a sujtó csapástól megmenthetök, ~em igy a szöl{)k 
jégelleni biztositása, mivel azok rengetegül magas dijtételei mellett nem 
biztosithatók, s igy egy nagyobb jégkár esetén, a magas kormánynak a 
szőlök felujitása érdekében tett fáradozásai és nyujtot segélyei: semmivé 
válnak; és a szölöszettel foglalkozó lakosság pedig pótolhatlan vesztc
séggel sujtatik. 

A szölók jégellen biztositása érdekéhen a legsürgösebh segélyre 
van szükség; arra, hogy azt már ll jrivö év hllhl.,:.:.áu "· ,f!,l:;dc.lköznns~f! 
igénybe vehesse. 

Ha a magas 10--1 ~n/o-tóli díjtételek legalább is -l- -:1 "/n-tólira mér
sékeltetnék, ez egyelőre némi segélyt n.\·ujtana: mert az állami biztosilás be
következtéig ezen összeg mellett, bár terhesen, de a gazdaközönség a 
szőlöjét jég ellen biztosíthatja. 

l-gaz, hogy ezen segélylyel a sziilc)szettel foglalkozó kózönségén 
csak részben lesz és kevésbé segítve, de legalább addig is, rnig a kivánt 
üdvös állapot bekövetkezik : azok, akik drdckcik mc;:nvása iránt cl~l! 
tiberek, a végpusztulástól me![ ieszuek numtve. 

Mi ugy gondolnánk ezt elérhetúnck, ha a litagas kormány a létez~ í 
biztositó-részvéuytársaságok valamelyiket vagy a létezó bizt<~sitási s:;ii
vetkezetet, avagy a fenálló jégbisztoiilási szövetkezetet kárpc'•tlásul bizo· 
nyos évi szubvenczióban részesítené. 

Nehány százezer frt, mely e c~élra elégséges volna, a nagy lendü
letet vett szölökultura fejlesztését hatványozottan ekise<ritené az allalll 
b~·;ételeit. más téren szaporitaná, a szőlősgazdák nagy ~és zé t' a hi~tosi
tas es~me)ének rnegnyerné, és szá_zezrek háláját vonná maga után; vég
eredm~nyeben .~edig ~zeretett hazank közös vagyon jólétét fejle;ztené, 
mely ed~ lza::aerl mmdeu iga:: magyarnak s::h·c /tőn dnbo!f .' .•. 
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A jegvert sz ölök gyógyitá sa. 
Az utóbbi időben tö1 tént jége'iések a:~. országban rengeteg kárt 

okoztak. 
A legöregebb élő emberek sem emlékeznek arra, h1 1gy a j égesé

sek oly nagy terjedelmen tették volna tönkre a tcrméseket, mint ez 
évben. 

Az ezelőtti jégesések egy bi7.onyos irányban puszta szcrint pusz
titottak. A határ egyik végén kárt tettek, a többi részben nem volt 
semmi kár. Ez évben azonban ne!n egyes határok bizonyos részét, de 
határokat, sót több me~ye területét is tönkre tették. 

A jég különösen a szólőkben tett nagy kárt. 
Más gazdasági ágban ha kárt tettel<: 1s, dc a kár a jöv!j evre 

nem hat ki. Nem ugy van a szőlőkben. 
Amely szőlótöt a jég erősen megvert: a jégverést még a jöv1~.í 

évben is erősen megsinli. Ha lesz is dús hajtás, de nem les:~. gyümöks. 
Ezen körülménynél fogva a szőlögazda helyzete a lt:gkéts~t;·bccjtóbb. 

Egy ilyen oriási jégkár után tanácsokat osztogatni, hogy mit te
gyen a gazda jégvert szölővel: felelle nehéz és lelkiismeretes dolo.~. 

Olyan könnyedén papírra vetni. hogy csak alkalomszerü czikk je
lenjen meg alkalmas időben, s a motidottak val,·)ságáról meg nem gyó
ződve tanácsokat osztogatni: kt~ uem feliilclcssJ,~, akknr tá~· lelkiismeret". 

His:cu a kárt s::ciWt:dctt kélségbt'- esett ,:;,~zdtz. fiilzö:;-fá/tn:; kapkod. 
Aki ilyenkor kiáll a sikra s tanácsokat osztogat : tt:; s::á1Uon m,z

gábu és legyen tudatában annak, hogy tanácsait ~zámosan követelhetik; 
s ne elégedjék meg azzal, hogy valahol hallott vagy olvasott dolgot 
más kosztünbe öltöztetve feltálaljo!l : de szerczzcu 11'1-([f,gyö::ndé.•.-t állitásá
IUlk valósá,t:árril, és tanácsainak helyes és czélszeri) voltáról. 

< :sak azért irni, hogy a lap teljen és hogy ez érette c:-;cdékes i rói 
dijat felvegye : metbncsátlzatlatt biin. 

Kisebb dolgokban meglehet engedni az dmélctböl szarruazott ta
nácsokat ; mert a követ6k nem szenvednck nagy károkat. De ha a jég
verés utáni teendők elhibáztatnak : is::ouyuan. me_~bnszuU,ík llltl.Sfllk~.-ll : 

rnert a jövő évi termést is tönkre tehetik. Azután honnét, rnih61 éljen 
meg a szegény szölőgazda, miböl fedezze kötelezettségeit, ha scm ez az 
évhen, sem a jövő évben nem hoz termést a szölöje ! ? • • • 

A jégvert szölövel valamit tenni kell, magára hagyni nem s~abatl. 
l >c egyszerUen odadobni azt, lzo_f[y uj ból 11únt hll't.l.szou me,t:lltels::clldn, 
enyhén itélve meg: gyakorlati lapasztalat lziá1tyra vall. 

Ha valaki e·~en tanácsot egyszerűeli veszi és követi : c,gy más?dik 
,." }Jgkárlzo:: Jzasouió kárt szeuvcJdltcf. Tönkre teszi több évre a szabá-
lyos metszési eljárást, - tönkre a jövő évi· termést. . 

Viszont azt tanácsolni, . hogy a jégvert szőlőtöt érintetlenül kell 
hagyni, azon reményben, hogy az magát kinövi : ismét ~yakorlati ta
pas~talat hiiny. 

A jégverés történhet korra tavaszszal vagy ősszel; lehet az na
gyobb vagy kisebb, tehát a jégverés utáni tennivalókról általában be-
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is uemcsak ez éd lermésiiukd ·tt·llc lriukrc " jé,f!csó. de a jöt'Ö ét'i jöve
delmiiltk is kélessé l'áll. 

Ha ez ismétlődik a sz6liíszcttcl foglalkozó, ugy is nagy részben 
eladósodott polgárság fizetési kötelességeinek eleget tenni képtelen lesz, 
a tönk szélére koldusbotra jut: s a felujjtaní megkezdett terülerek 
elparlagodnak, vele az állami közvagyon sem1~isül meg. · .. ; . . 

Eme kétségbeejtő helyzetben folyamodunK Nagymeltosagodhoz, es 
általa a magas kormányhoz esedezve, hogy a helyzeten segiteni mél
tóztassék. 

Egyedül az állami biztosítás lenne hivatott ezen gyökeresen segí
teni. De ismételve jelentjük ki, hogy ösmerjük az akadályokat és ne
hézségeket, melyek ezek megvalósulásának utiában állanak ; s igy tud
juk azt is, hogy ezen nehézségek leküzdése időt, talán hosszabb időt 
vehet igénybe. 

Bár az épületek, ingók, állatok és egyéb gazdasági termények biz
tositásának állami kezelés alá való vétele is előnyös, üdvös és kivána
tos, de ezek a jobb jövő reményében egy ideig bár magas, de türhcW 
díjtételeik mellett a sujtó csapástól megmenthetök, Nem igy a szőlők 
jégelleni biztosítása, mivel azok rengetegül magas Llijtételei mellett nem 
biztosíthatók, s igy egy nagyobb jégkár esetén, a magas kormánynak a 
szőlők felujitása érdekében tett fáradozásai és nyujtot segélyei: semmivé 
válnak ; és a szőlöszettel foglalkozó lakosság pedig pótolhatlan vesztc
séggel sujtatik. 

A szőlők jégellen biztositása érdekében a legsürgösebh segélyre 
van szükség ; arra, hogy azt már a jövn év hwtl.,::áu d ,f!,l::.d~.-zközöuség 
igbtybe veltesse. 

Ha a magas 10- ··l ~0/o-tóli díjtételek legalább is -l- -[> "/u-tólira mér
sékeltetnék, ez egyelőre némi segélyt n_\·ujtana: mert az állami biztosítás be
következtéig ezen összeg mellett, bár terhesen, de a gazdaközönség a 
szőlőjét jég ellen biztosithatja. 

Igaz, hogy ezen segélylyel a szi)lc)szettel foglalkozó közönségén 
csak részben lesz és kevésbé segítve, de legalább addig is, mig a kivánt 
üdvös állapot bekövetkezik: ,zzok, akik drdckák mc;:nvása iráut dd,~:! 
.iberek, a ·végpus:;tulástól meJ: ieszuek num/ve. 

Mi ugy gondolnánk ezt elérhetún~k, ha a magas kormány a léte;,., i 
biztositó-rés:;vénytársasá.s;ok valamelyiket vagy a létezi> bizh~sitási s:;á
vetkezetet, avagy a fenálló jégbisztoiilási szövetkezetet kárp6tlásul bizo· 
nyos évi szubvenczióban részesitcné. 

Nehány százezer frt, mely e c?.élra elégséges volna, a nagy lendü
letet vett szőlőkultura fejlesztését hatványozottan elósec,.itené az állam 
b~·vételeit más téren szaporitaná, a szőlősgazdák nagy ~és zé t' a biztosi
tas ee~méjének megnyerné, és százezrek hálájat vonná maga után; vég
eredm~nyeben pedig szeretett hazánk közös vdgyon jólétét fejlebztené, 
mely edes hu::aerl miudeu iga:· magyarnak s::i-7''! /tölt dnboíf .' ... 
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A jegvert szölök gyógyitása. 
Az utóbbi időben tö1 tént jégcsések az országban rengeteg kárt 

okoztak. 
A legöregebb élő emberek scm emlékeznek arra, IH 1gy a jégcsé

sek oly nagy terjedelmen tették volna tönkre a terméseket, mint ez 
évben. 

Az ezelőtti jégcsések egy bi1.onyos irányban puszta szcrint pusz
titottak. A határ egyik végén kárt tettek, a többi részben nem volt 
senuni kár. Ez évben azonban ne!n egyes határok bizonyos részét, de 
határokat, sőt több meJrye területét is tönkre tették. 

A jég különösen a szőlőkben tett nagy !drt. 
Más gazdasági ágban ha kárt tettek 1s, dc a kár a jövlj evre 

nem hat ki. Nem ugy van a szőlőkben. 
Amel.v szőlötőt a jég erősen megvert : a jégverést még a jöví) 

évben is erősen megsinli. Ha lesz is dús hajtás, de nem lesz gyümölcs. 
Ezen körülménynél fogva a szőlőgazda helyzete a legkéts~s;becjlóbb. 

Egy ilyen oriási jégkár után tanácsokat osztogatni, hogy mit te
gyen a gazda jégvert szölővel : felelte 1leltéz és lelkiismereles dolo.~. 

< >lyan könnyedén papírra vetni. hogy csak alkalomszerü c7.ikk je
lenjen meg alkalmas időben, s a mondottak valúságáról meg nem gyií
ződve tanácsokat osztogatni: ka. uem feliilc!cssJ,~, akknr lág· lelkii:;meret'. 

His::eu a kárt szem~t:ddl kétségbt·- esett J;t~:.:.dt~ _li'ilzö::-fá/to:.:. k"tpkod. 
Aki ilyenkor kiáll a sikra s tanácsokat osztogat : ti-:: s::álUon littl

gába és legyen tudatában annak, hogy tanácsait ~7.ám.,san követelhetik; 
s ne elégedjék meg azzal, hogy valahol hallott vagy olvasott dolgot 
más kosztünbe öltöztetve feltálaljo~ : dc szerezxu ll~cg,~yö::ödé:·d állifásá
lltlk valósá,t:árál, és taná<.:sainak helyes és czélszeri) w)ltáról. 

< :sak azért irni, hogy a lap teljen és hogy ez érette e:-;ec..lékes i rói 
díjat felvegye : megbocsátizatlan biín. 

Kisebb dolgokban meglehet engedni az l!lméletbül származott ta
ná<.:sokat ; mert a követl"ik nem szenvednek nagy károkat. De ha a jég
verés utáni teendők elhibáztatnak : iszoltyu,w uw.~bnszuU,ík ut,z.~·uk,ll : 
rnert a jövő évi tetmést is tönkre tehetik. Azután honnét, mih{)J éljen 
meg a szegény szólőga;,.da, miből fedezze kütelczcttségcit, ha scm ez az 
évben, sem a jövő évben nem hoz termést a szölője ! ? • • . 

.-\ jégvert szőlővel valamit tenni kell, magára hagyni nem s?-abad. 
l >c egyszerUen odadobni azt, lzo,s;y uj ból minl hu,aszou me.~-rutels::cndii, 
enyhén itélve meg: gyakorlati lapasztalat lziányra. vall. 

Ha valaki e·~en tanácsot egyszertien veszi és követi : egy más?dik 
,, jegkárhoz lzasouió /?árt s::euvcJdltcl. Tönkre teszi több évre a szabá-
lyos metszési eljárást, - tönkre a jövő évi· termést. . 

Viszont azt tanácsolni, hogy a jégvert szőlőtőt érintetlenül kell 
hagyni, azon reményben, hogy az magát kinövi : ismét lYakorlati ta
pas~talat hü:uy. 

A jégverés történhet korra tavaszszal vagy ősszel; lehet az na
gyobb vagy kisebb, tehát a jégverés utáni tennivalókról általában be-
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szélni: iires beszéd: vahminl a metszést általános ajánlani szintén 
helytelen 

· Mikor a Jég,·ert tókén segiteni akarunk : me? kell vizsgáin~ mag~t 
a jégvert tőkét, s azt fogjuk tapasztalni, ltogy mmdcu ([!ves loke ma.'> 
/·~ más mc•fsz~..:st kiz·.iu : némelyik pedig éppen semmit 

. \ jégvert sz61ótú gyógyítását : a metszéssel, a talaj müvelesel, a 
hajtnsok tisztogatásával esetleg mútrágya adásával, és végül az őszi és 
tavaszi metszesset lehet eszknzömi, illet ó leg az elm o·, d· 1ftakkal lehet 
azokon segíteni. 

Az első segitség a met5zés . 
. -\ki a jégvert szőlöt metszeni akarja, két d~Jigot kell szemelőtt tar

tcmia .. -\z. egyik az, hogy Ll tő u u w radi s::.(i/i)fii rlrik beh~;euek : a má ... ik 
az, hogy ll jriv6 etli termes bi::losilassJk. 

Tudni kell azt, hogy azok a fürtök vag_v fi..ü·t részecskek, melyek 
a tokén maradtak: nem adua.k miudauyimz lcnuésl 

Egy rrsz. nsszc fnuuyad, a másik rész t),-rrcs marad. 
Fonnyadt marad és későhh leszarad akkor, ha a fürt nyelét ko

(San.vát a jégerösen megütötte; -·egres marad, ha a tő levél nélkül lesz, 
ha a nap a fiatal egyébként is, megsértett bogyókat liatal korukban 
erősen kisüti. 

Tudni kell azt, hogy a vesszók ug~: ernek be, ha a tőkék levél
zettel vannak ellát\·a. 

Tudni kell azt, hogy a rügyek csak akkor hoznak termést, ha 
azokban a keményitő részek megsürüsödnek. ·- hogy a rügyek meg
termékenyülése leginkább julius második felében és augusztus hóban 
történik, mikor a vesszők fásodni kezdenek : -··- s 1gy a rügy terméke
nyitését felerészben a levélzet működése segiti elő . 

.-\ szőlőtő két uton él és fejlődik. Egyik ut a gyökérzet, a másik 
a levélzet. Ahhoz. hogy egy tő veszejei dúsak és beérettek legyenek : 
"" kettő együttes múködése szükséges . 

. -\ levelek szabad szemmel nem Játhato. apro száJacskakkal vannak 
eliát_va, melyen át a levegőben lévő szénenyt beszivják. Ha levél nincs 
a tón, gyökereinek táplálása folytán él ugyan egyidejig, de nem 
fejlődik. 

Tudni kell azt, hogy ha a vesszök erősen össze vannak zúzva a 
jeg által, és ha bár a honaljak kihajtanak is : de sok esetben kihajtanak 
az alsó rügyek is, melyeket. rendesen az év tavaszán vagy őszén esz· 
!~özlendö metszés alkalmával : termő 1·ügyeknek megh.a~yni szoktzu-tk, 
melyekböl a termések előjönnek. . 

S~óvaJ tu~ni, de nagyon kell tudni, mely rügyek szoktak ter-mést 
hozni.· 

. Ösmerni kell a szölőfajokat, hogy. melyik hozza ki a fejből vagy 
egy eves vessző rügyéból a termést ; és viszont, melyek azon fajok, me 
lyek csak csapon, csercsapon, dobo:;on :vagy aghajon hoznak termú 
csapokat · · , 

Meg kell tudni birálni, hogy mily sérülés meJJett képes a vesszij 
hajtásait és termő rügyeit beérlelni. 
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Aki mindezeket tudja, az vegyen kezébe ollót vagy ugynevezett 
vargakést, ét; fogjon hozzá a jégvert szőlők met:,zéséhez, illetőleg gyó 
gyitásához. 

De hát maga a gazda a metszést nem végezheti. Különösen ha 
nagyobb terjedetmű a szőlöje, azt munkásokkal kelt mcts;oetnie. 

Ott a bökkenő, hogy hol fogadhat fel metszéshcz ügyes és a fon
nehb eté~orolt kellékekkel hiró munkásokat? 

Nagyobb területhez pedig több munkás kell, hogy azok a 111etszést 
rövidebb idő alatt elvégezhessék. !\fert a fődolog az, hogy az elétörö 
\·esszők, esetleg azok rügyei beérjenek. Mert ha he nem érnek, akkor 
ismét kárt tettünk, amennyiben az éretlenül maradt hajtások a télen ilt 
etfagynak, ősszel ha levágatnak, értéktelenek lesznek ; ennek folyomá 
n_\'aként a rügyek sem érnek be, és nem is hoznak termést ; különösen 
akkor követke2.hetik be, midőn a jég junius hóban - mint ez évben 

teszi tönkre a szölőket. 
Ha valaki nincs azon szerenesés helyzetben, hogy alkalmas me t

~zö embereket szerezhessen, s maga pedig más egyéb elfoglaltságánál 
fogva a metszőkkel nem lehet, azokat nem vezetheti, fel nem ügyelheti, 
akkor bár kárral és fájdalommal, de ne metszesse szőlőjét. Nehogv 
a tudatlan metszés által a jövő évi termés még azon része is megsemmi
sítsék : amley az adott viszonyokJtál fogva megmm~adt és elérhető left 
7.-'0lna. · 

Igen, mert a tudatlan metszéssel előidézheti azt, hogy az alul sér
tetlenül maradt termő rügyek kilta_ita~tak, s igy azután nem lesz jövó 
évre sem termés. Az pedig, hogy julius hóban elétörött rügyek ez évben 
jövedelmet adó rendes termést hozzanak : m.esebeszed, - a zöld asztal
ról kieszelt komedia. 

Rendkivüli idöjarásnak kell lenni annak, hogy az ily késón elétö
rott hajtasok esetleges termései beérjenek. 

Lesz belőle ugynevezett J.lfarton-szőlő, melyböl eddig kevés ~ordót 
hallottam és láttam megtÖlteni. 

Az is nagyon gyenge remény, hogy a juJtus hó 2-án elétörött 
hajtások rügyei mind _ beérjenek. Ez cc;ak azon esetben átthat be, h <t 

kedvező meleg nyár és hosszu ősz következik. 
Ezekből azonban ne következtesse azt senki, hogy a jégverés 

után azonnat metszessen. 
Meg kell azt várnia, mig a jégverJ vesszők honaljai hajtani 

kezdenek. · 
Mint alább részletesen Jeirom oda kell törekedni, hogy a tőkén 

levő oly hajtások, melyeknek alulról egy-két rügyei közötti területen 
nincs a vessző erósen megsértve, hogy ezen rügyek, melyek esztendőre 
termést hoznak; ~ metszés által hajtásra ne késztessenek. 

A jégverés után t O- t 4 nApra a jégvert hajtások honaljai kezde
nek hajtani. 

Sok tökénél látjuk azt, hogy mig a hajtások felső, középső sot 
alulról harmadik rügytől kezdve fölfelé levő szemek hajtani kezdenek : 
az alsó egy-két szem, bár kissé dudorodik, de nem hajt ki. 
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Ha a tökén a hajtasok igy vannak, akkor a gazd.a ürvendjen, 
mert a felső kihajtott riigyek fejlődeni fogok, Je az alsó rügyek, hogy 
szillöszcti nyelven szóljal< : alszanak. 

Ez a jégverés után a jövő évi termést tekintve, ," lc,s;·s:.:.ercuc.:s~.=scbb 
,í/lapol. 

l() ---14 nap mulva tehát látja a mctszü mi a kötelessége ? Az, 
hogy ha ilyen tökét talál, örüljön, és a világért a mond• 1tt hajtásokat 
visza ne metsze, sőt ha a tő hajtásokkal nincs túl tclitvc, s a többi 
vesszök nincsennek a jé.gütés által eltörve, haladjon el békével mcllettc. 

Ha azonban a tökén i-iZ alsó 2---:·~ rügy közötti részen nincs ugyan 
erős jégütés, de felüh·•'íl erős sérüléseket szenvcdct, mely Illiatt a fel
söbb rügyck nem képesek kihajtani, vagy ha kihajtottak is, dc velük 
együtt az alsó rügyek is hajtani kezdenek : itt már a jövő évi termést 
illetőleg baj van : itt már q metsző ollónak szerep jut. 

:\"ézzük csak, J nit nyerünk vele, ha ezt a hajtásokat nem metszük meg? 
Azt, h' 1gy a hajtás legtöbb rügye kihajt; igy lesz 8-l n honalj. Mind, gyenge 
jesz, de nem fog az alsó már elétörött rügy sem erős hajtásokat hozni. Lesz 
sok gyenge érctlen hajtás, éretlen rügygycl, melyek scm vesszőnek nem 
lesznek alkalmasak, scm termést nem hozna1<: legnag_yobb része a télen 
át elfagy. és még a harmadik cvi termésre is káros befolyással lesz. 
Különösen a csemege- és súilöfajoknál, melyek term0sciket csapon, ag
hajon és doboson hozzák. 

Ilyen tőkénél az eljárás az, hogy a hajtásokat ket szellire levág
juk. A tőkén :2 -3 ilyen zöld csapot hagyunk. Ezen megmaradt immar 
hajtásnak indult rügyek erős vesszót hoznak, kedvez{) idő mellett a 
vesszők beérhetnek, a rügyek megterméken\·ülnck. 

Tehát ha igy járunk el, megtesszük azt, amit a józan ész paran
(Sült. S remenynyel kecsegtethetjük magunkat, hogy tökéinket legalább 
a jö\·ö évre kigyógyitottuk. 

l.ehet. hogy az ilyen hajtások h• ,znak nt!mi csekély termést, lehet, 
hogy be is érhetnek a fürtók. 

:\z elmondottak az európai és ojtvány szölúkrc crtendók, és azok
nál alkalmm~andók. De ezeknél is azoknal, mcl_vekcn a jég termést nem 
hagyott, \·agy amelyeken a mcg1uaradt fürtök kezdenek fonnyadni, mcly
nek következésc a leszáradás lesz. 

Azon tőkék, mclyekcn a jég a furtök egy részét n.eghagytd, vagy 
ha fürtöket részben clvágta is, de azok kocsányai nyelei nincsenek erő
se~ n;egsértvc és lehet bizni. hogy azokat még is neveli, a metszéssel 
maskent kell elbánni. Ezt szintén alább sorrendben tárgyaljuk. 

. A jégverés azonb•.&n nem-::sak a termő európai és ojtvány szölok-
bcn. tesz kárt, de kárt tesz az anyatelepeken levő npáriák és egyéb 
alanyvesszőkben; - kárt tesz a zöld ojtványokban, az oskolában ra
~ot~ vesszők és ojtványokban, nagyon természetes, hogy a károsodás 
Itt IS küJönféJe. 

Eme károsodást és azok gyógyítását a küvetkczö sorrendben ad
juk elé: 



- 117 --

Először is szóljunl< az anyatelepekröl, illetl)leg a jónak bizonyult alany
vesszől<ről. 

Az alanyvesszők : a ripária-purtális, a szolonisz, a rupestris és vé
gül a jaquez. Az utóbbi 1nint direkttermő is használható. 

Ha a jégverés nagy sebeket ejtett, különösen a héjakat keresztül 
vágta, sőt meg a fásrés7.t is megsértette: aki<Or ezen vesszl)k, ahol ily 
sebeket kaptal<, a szászoros értelm~ben használhatlanok, semmit sem 
érnek, tűzre vagy a trágya dombra valók. 

A nevezett alanyvesszök vékony héjjal birnak, s ezeknek az a tu
lajdonságuk, hogy nem forraJnak be, hanc111 ha a füldbe kerülnek, az 
ütés helyén fenesedés támad. Az ilyen sebekkel ellátott vesszők élnek 
ugyan 1----2 évig, mig végre elhalnak azért, mivcl a sebhelyen keletke
zett fenésellés tova.bb halad, mig végre a vesszl'ít kiirülfutja és akkor 
bekövetkezik az elmaradhatlan elhalás. 

,\ jégverés l<ülömbüzlí; van eset reá, hogy az a!anyvesszűk a se
bd<et oly sürüen 1\apják, hogy azokat használni nem lehet. Ha lehet is, 
~sak egy esetben, lia azokal utinden rii,gynél dl•úgjuk ztgy, ltogy az 
rgcs::séges riigy md/dl se1nmi sebesiilés ne legyeu. 

Ez esetben az igy elaprózott vesszőket, jobban monJva az üssze
gyüjtöt rügyeket, csak egyféleképen használhatjuk el, ha a jól meg
szántott földbe csekely mélyedésekbe egymástól legalább 0-4 ujnyira 
elvetjük, s azután földdel betakarjuk. 

Az ilv elvetett rügyek legtöbb r~sze l~ihajt, melyböl később ~ -:j 
év után jó gyökeres vesszői< aJlithatók elő. 

Ebből lathatú, hogy az ügyesség még a legnagyobb károsodás 
mellett is k.epes jövedelmet előálhtani •. \lert meg k:ell jegyeznünk, hogy 
az egészséges rügyek, éppen ugy .nint a gabona, kukoricza vagy más 
egyéb növeny szintén kikelnek. Mivcl egy rügy a szőlötő életének min
den feltetelével rendelkezik. Az anyarügy fölfelé hajt, mig a hon
alj hajtások és a rügyei< alatt gyökeret eresztenek. 

De hát ezen eljarás csak a legvégső esetben veendü igenybe. 
Ha azonban a jég okozta sebek ritkán vannal<, hogy annak ki

kerülésével még mindég lehet 35-50 cm. hosszús<~gu vesszőket vágni· 
a. ·1•ert telep mugllagya11dó. De ez esetben a levágás, illetőleg az össze
vágásnál kell figyelmesnek lenni, s utasitani a m~nkást, ~ogy a vesszők 
össze~ágása alkalmával a sebzell t•esszö rész~ket t•ágják ki. 

Es 1gy jégn!rt ve:;szök hosszúságul{at tekintve, három osztályba 
vágandók. 

Első so!'ban jönnek a -Hj-- ;)U cm. hosszúságuuk ii/tdésre. Ezután 
a 35 cm. és azon felül hosszúságuak ; ezek jönnek ojtás ala, és végr~ 
a két szemesek, melyek oskolába rakhatók, s késjbb, ha elég erősekké 
fejlődnek: helyben zölden is beojthajók, vagy mint gyökeres vesszők 
használhaták. 

De különben az igy kihajtató vesszöl<et lehet áliaudó helyükre ül
tetni, amennyiben a kihajtott és~ megfásult hajtásokból hagyható meg 
a fejezer. 
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A jégvert alanyvesszők a megmets~és~hez sz!ntén sok ~z~ fér .. 
Nagyon rosszul cselek~Jn~k az, akt m~!lden. figy~lem ~~elkül -~g~sz 

tövön levágná a hajtásokat: mert akkor a takefeJet keszt~tne a rugy~k 
előtörésére. A hajtásokra először is több idő telnék, másodszor ~agy 
számmal törnének elő a rügyék. Igy a l<ésőbb fejlődött nagy szamu 
hajtások ·1•ékouyabb vesszöket adl'tának és udzezebben. inténék be . 

. -\ metszést ugy kell eszközölni, hogy egy tökén :3--! vesszőcskén 
1 -~ szem hagyassék meg. Ezek előbb kihajtanak. Nem szabad 4-6 
szálnál többet meghagyui, ha több kihajt, azokat el kell távolitani. 
\'égre a talajt erősen kell kapálni, ho~y igy a hajtások beérését elő
segítsük. 

llyen eljárás mellett, alanyvesszők a telepen beérnek ; s ha nem 
is teljes, de elégség·es vesszőt aduak. 

Amely zöldojtást a jég erősen ugy megvert, hogy pláne a héja át
lukadt és a fás rész látható: ott többé gyúgyitásuak helye: nincsen. Azt le 
kell vágni. A levágást ugy kell eszl<özölni, hogy a zöld hajtás egy-két 
sz;emre metsztssék. Különben a fejezetből késon é:; sok fakadás hajt. 
.\1 ind a két körülmény a siker hátrányára van. 

Ha azonban a nemesítés helyétől lefelé számítva. legalább a har
madik rügyig nincs, vagy ha van is, de gyenge a jégütés: azt meglehet 
jw,gyui. Gondosan kezelni és össze! ha lemetszetik; a harmadik riig·y 
,Ifa/t kell elvágui. 

Ezt azután akár állandó helyére el lehet ültetni. 
Az eloskulázott párosítással eszközölt ojványokban aJdig mig Ki 

tlt!lll takartalik a jég·esü kevés kár/ leltet : legfö/lc:bb a l1ajlások hegyeit 
1unleli le:; dc: e Itibál ,;sak Izamar kiheveri. 

Ha az oskolába kirakott alanyvesszük rendesen voltak ültetve, s 
nincsen az alany szabadon : tesz ugyan kárt a jegesű, de ennek gyú· 
gyitása nincsen. Ezt a természet és az idő gyógyítja. 

Ha azonban az eloskolázou vesszök fejezeten alul is ki vannak a 
foldből és a fejezetén alól is össze veri, sőt néha a haját is levágja: 
t>: esetben az oskolába rakott vessző sebet kap: és liLl "·sak alul ki Ut'lll 

hajt, lzasznál/zalla11. 
Ez esetben az igy rendetlenül oskolázott jt:gven vesszü fejez~te 

levágandó, hogy igy a földben levG második rügy elétörésére kénysze
ntessék. 

Az ily visszamet::;zés után sok elmarad kihal ; de ami kihajt : az 
~gészséges és ltaszttálható lesz. 

A ripáriáknal a sebhely be nem forr, de fcnésedést kap, mely 
a vesszőt köről futja. A direkttermönél, klilönösen a herbemont és othel
lunál, ha a fás rész meg nem sértetet : befonja 1nagát és Jtasz
uáihatú. 

Ez onnét származik, mivel a herbemont és othelló közelebb áll
nak a nemes fajokhoz ; hajaik vaslagabbak, husosabbak ; igy a forra
dás tökéletesebb, hamarébb beáll. 

De ha az ütés oly nagy, -hogy a fás rész is kilátszik : ezek is 
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szitzlétt használhallmwk. És ekkor ezek is megmetszendók, mint a jég· 
vert alanyvesszők. 

A~ európai szőlővessző legtöbb csapást, ütést elbír. Ha cs...tk a héj 
van megsé1 t ve . ,,z ilyen seb beforr. A nedvkeringés megakasztva nem 
lesz, sőt az ilyen egyébként beérett vesszőket az ültetésre is egész si. 
kerrel lehet használni. 

Mielőtt a jégvert európai vagy ojtvány tőkék metszéséhez gya
lwrlntilag hozzá fognánk, azaz Rnnak metszését leírnánk, még azt kell 
mondani, hogy a tavasszí jég, mivel a jégdarabok rendesen kisebbek, 
mint nyáron, s mivel a jégfelhők rendesen alább járnak, és kevésbé for
dulnak elé nagy viharral : azok a fürtökben --- mivel kicsinyek 
és gyengék - nagyobb károkat tesznek ugyan, de tJ vesszőket nem (~eu 
r•erik oly an~!yi-ra össze, mint a nyári viharral szállt nagyobb alal\ll 
jégdarabok. Osszel, mikor a vesszők megfúsodtak : kevésbé lesz kárt a 
vesszőben. 

Most beszéljünk a legközelebbi borzalmas vih~rral jött jégesöré)J, s 
illetőleg annak metszés általi gyógyitásáról. 

Gyakorlati szempontból irjuk Je ugy, amint a tőke áll s arnint azt 
metszení kell. 

A tőke eleibe állunk. Megnézzük, vannak-e rajta fürtök ? Ha igen, 
megvizsgálj uk, vajjon befognak-e azok érni? 

Ha igen . akkor azon hajtásol<at, amelyen fürtök vannak, azokat 
érintetlenül hagyjuk, nem metszük meg. 

Megnézzük, vajjon az als() rügyelméi nincsen-e erős jégütés. Ha 
nincs, és fejlődésüknél és állásoknál fogva alkalmasak arra, hogy jövő 
évre termésre metszessenek : ehhez nem nyulunk, de tovább vizsgáljuk a 
t ú két. 

Ha a többi hajtásokon az alsú rügyeknél ütés van : a::okal t::gé. ... ·: 
löt•aJt~n eltá·7•oliUttk. Minek fogyass;"a a téí erejét, a semmire nem alkal
nws hajtás. 

Ha azonban alul nincs jégverés, Je ar. alsú rügyek m{,r ki van
nal\ hajtva: akkur kél riigyre ·l•iss;;amds::iik. 

Ez áll az, ,n tök ékre, melyen termések va11nak 
Ha nincs rajta termes, megtekintjük a hajtásokat, s ha azol\: kö

zütt vannak olyanok, melyelmek alsó rügyeknél a vesszök épek s a 
jövé) évre termésre alkalmas rügyek nincsenek kihajtva : c.:zt a tVI:éL llc.~m 
mds::iik me,g. ~ehogy a metszés által az also rügyeket kihajtsuk. 

Ha pedig alul a hajtás egészséges, de az alsó rügyek meg v1mnak 
indulva, esetleg kihajtva: akkor miJ1/ fömteb moudám: 1-·2 szenu·e 
l'issza mdsziik. 

Szóval arra törekszünk, hogy a hajtásoi\:Oll alul egész~eges, ki 
nem hajtoLt termő rügyek legyenek, és a kihajtottak vissza metszes
senek ; továbbá az egész alul erősen megsértett hajtások eltávolitassanak. 

Ha a metszéssel készen vagyunk, most már arra kell törekednünk, 
hogy a töke jól fejlődjék. 

Ezt két uton érhetjük el. 

.. ~· 
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Egyik ut az, hogy a ltwelel<et a perenoszpora ellen megvédjük; 
ez okból ha már permeteztünl< is : az uj elétörött hajtásol<at és levélze
tet megpermetezzüle 

Hogy a fejlődést elősegítsük: a talajt jó mélyen megkapáljuk. 
Ha a t~laj sován és egyébként is, a tőkék gyenge hajtásokat hoz

J' ak: azokat mütrágyával megjavitjuk. 
E czélra legczelszerlibb a specziális .,Szólőmiílní.~ytl", melynek 

mázsája 8-\-l frtért beszerezhet6. 
A műlrágyát kapálás előtt a sorok között szétszorjuk, alákapáljuk. 

Ha eső jön reá: 10-14 nap mulva látni fogjul< az eredményt. 
A jégvert szőléí uj hajtásait nem szabad eltávolitani, sőt ápolni 

kell. Mert minél több szénenyt vesz fel u levélzet a levegőből, mely a 
fejlódést nemesak elősegíti, Je a nélkül : Ilelll lélezik fejlődés - annál 
jobban fejl6pik. 

Most következik az utolsó módozata a gyógyításnak, mety· a jövő 
~vi termést bizto~itja. 

Ez a 1111..'/szés. 
A jégvert szőlővel szabályos metszést alig lehet alkalmazni; mivel 

nem azt a csapokat hagyhatjuk meg, amelyek nekünk tetszenek, de azo
kat, melyeken egészséges termő rügyek vannak. 

A termő rügyek felösmerésére vonatkozólag ez év elején irtunk 
czikket. 

Ha a tökén levő, most már beért vesszön nincsennek 2-3 szcmes 
egészséges rügyek, minl aminőicet rendszeres rnetszésnél meghagyni 
szoktunk, akkor nem keressük az1, hogy melyik az ellenkező oldalon 
levő csap, de több vesszön keresünk annyi egészséges csapot, ameny
nyi rendes termest adni képes. 

5-ö termő csap elég. Ha ennyít találtunk, ugy lehet reményünk 
a termésre. 

A jégven szőlők hajtásainak megmetszése, különösen a csemege 
szőlőknél elkerülhetlen. Ezek termő hajtásai csapokon magasan vannak, 
ahol a jég nagyobb károkat tett. 

Ha aL. ezeken levő jégvert hajtásokat el nem távolitjuk: a meg
maradtak ez évben minden haszon nélkül fogyasztják a tőkék erejét, s 
a metszésnél ugy is el kell őket távolítani. 

Ezekben iparkodtunk, a jégverés okoztakárok enyhítését elmondani. Ez 
a mit tehetünk; - a többi a termés~et dolga, és az lstenben vetett bi
zalom. 

Ez utóbbira van nagy szüksége a szőlős gazdáknak, hogy az egy
másután ért csapásokat nyugalommal elviselni képesek legyenek, s erőt 
gyüjtsönek a küzdelemre, meiyből a szőlös gazdáknak az utóbbi évtize
dekben ugyaucsak bÜ7.'e11 kijutolt ~ .. 

• Permetezés. Tapasztaltuk, hogy némely szőlősgazda a permete
Z t:~ kor a szőlölevelét egés~en bemazol j u. lJ va intjük ezen eljarástol, mert 
a m észlével bemázolt leveleken, a levélzet szájacskájai betapasztatnak, 
s igy nem képesek a levegőből táplálkozni. Jövőre bővebbet. 
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