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A SZOLOBEN 
~Ezelőtt: .. Egy év a 1zölöben") 

Ba""l folyóirat szt~lösgardik sz:'ínu\ra. 

Megjelenik: minden hó 28-é.n. ii Sz~>rkeu;tö 811 kiadó tu i aj done•· 
EJö!ht~té~i d i_ ~;gé~& évre :! f:·t C S O M O R K Á LM Á X 

E IlSfizetési ár: 
Egy évre - - - - - - 4 korona, 

melyet Gyöngyösre Csomor Kálmán czimén kérjük beküideni. 

T, Előfizetöinkhez. 
Lapunk mai számával ez évbP.n elvállalt tisztünket betöl

töttük. Álland6an odaiparkodtunk, hogy a ~zől{)sgazdáknak a . 
gyakorlati téren szerzett tapasztalatainkkal használhaseunk. 

Az év vég~re érve, első sorban is köszönetünket nyilTánitjuk 
a szives támogatásért, s midőn kijel~nt.jük, hogy lapunkat 
jövőre is fentartjuk: szives támogatásukat kérjük. 

Kérjük arra, hogy lapunkra jövőre is előfizetni ~s ell>fi
zetőket gyüjteni sziveskedjenek. 

Mi az egyszerüség t1s a munka emberei vagyunk; azért 
tehát tart6zkodunk minden néven nevezendő nagyhangu igé
l'etektlSl, de megtesszük köteleeségünket. 

Lapunk előlizetési dija egy évre 4 korona. 
További sz ives támogatásukat kérTe, maradtunk 

tisztelettel 

a Szerkesztöség. 

,Borászatunk jOvöjeért. 
Az új szől5kulturáTal annyira haladtunk, hogy rövid id6 

mulva oly nagy mennyil~gii boraink fognak teremni, miszerint 



l '(8 

gondolkoznunk kell at·r61, hogy azokat ill() árban birjuk is 
ért~kesiteni. 

Azon t~nyt>k- ~s körülrnényekről, a melyek eddigel' a 
borok ért~kesitését az országban hátráltatták, nem ki ván ok 
sz61ani ; mert tudom és megvagyok gylSződve, hogy a felszínre 
került panaszok alapján az óviutézkedél!lek annak idejéhen 

mulhatlanul megfognak t.étetni. 
l\lás t~rre kivánok ezuttnl lépni, 

a külorazágok ban hirnév szereztessék, 
ért~ ke i\ i té st. 11 yerj enek. 

oda, hogy hontiuknak 
és igy borttink ott is 

Erre felH~tlenül szükségünk van. De tehetjük h;, mivel a 

ma~yar borok egy nagy része, részint magasabb szesztartal~ 

mánál, r~szint kellemes zamata.- és illatánál fogva már u mult
ban is kezdett a kiilföld piaczain tért h6ditani. t; ha a filoxera 
kárt~kouyság·ával közbe nem lép : manapság igen nagymenyi
~~gü bort fog·yasztanának külországok ban, s igen sz ép összeg 
folyn~k be hnzánk bortermelőinek zaebébe. 

. A jelen év igazolta azt a feltevésün.ket, hogy az ojtváuy
szőlők kitüul) borokat teremnek ; igy tehát lesz anyagunk, 
melylyel a külországok piaczait felkereshetjük • 

. A könnyü borok magában az ország belt-iejében nyerhet
uek fogyasztó közönl!láget. de nehezebb finomabb boraink egy 
része eg~sz bátran kimehet az országból. 

Kimehet azért, miTel a finomabb, nehezebb borok ~rt~ke

sebbek, éa igy a a:zállitis, vám 'B egy~b költségeket könnyeb-· 
ben el bírják. 

Az a kérd~s teh,t, miként lehetne borainkkal külhonban 
nagyoub piaczot biztoaitani ? 

Ezt két m6don ~rletjük el. Egyik m6d, ha borainkat m~r 
a szüret alkalmával ugy kezeljük, hogy azok ezR.llithat6k és 
ott alkalmaaak le1znek; 11. másik, ha alkalmas központot, 
minta-pincz~ket. rendezünk be. 

Az Országgyülés azon intázkedé1e, melylyel a szövetkezetek 
l.itesit,stit kimondotta, nagy alkalmat nyujt ennek a keresztül-
vitelére. 
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Hl)gy tehát a külhonban borainknak állandó piaczot sze
rezhessüuk, els() sorban kizárólag tölünk sz6lé1zekt.ől függ. 

A jobb hegyiborvidéken l~teeitsenek a szlSI(SagRr.dák szö
vetkezetet. Itt van el6ttünk a gyöngyösi megalakúlt és áldit~~

duaan már is működő szövetkezet. 
Amit egyes gazda nehezen, vagy nagy költléggel léteait

het rs vihet ket•ef!!ztül, azt a ~zÖvetk~zet könnyen Eszközölheti. 
A szövet kezet a ezüretelést öntudatosan végezheti. .l. 

fajszlHlSkb61 eredett mustot külön szüri, ho1y a bornak kelle$ 
.fiuomságot biztositeon ; a szemeket lebocyozza; a vörös borok 
kéazitésáre erjeszt() helyiséget, alkalmas kádakat rendez be. Igy 
azután tök4§lete~ illatos, szines és zamatos tiazta bort állit elő. 

Ha a szőlősgazdák a szüretelés helyes eljárást teljeseu 
n~m értenék, csak egy pár =:tort k~ll irnia a legközelebb lakó 
állami szőllSszeti felügyelőnek, vagy egyenesen a kormánynak, s 
az illet() szakközeg azonnal megjelenik; aki a sziireti eljáráara 
a tagokat betanitja. 

Az igy előállitott borok azután egész bitran szállithatók 
a külhoni piaczökra. 

De hát egyesek ezt nem tehetik, e czélra . iemét ce&k a 
szövetkezés alkalmas. 

E cz~lb61 egyesülne több azö-.-etkezet, amely megkeresné 8 

magas kormányt és k'rné, hogy az 6 finomabb hegyi boraik 
ártékesitésére a,budapesti mintapincze mintájára különben, együdeti 
helyiséget rendezzen he, ~s annak Tezet4sére egy alkalmas 
egy~nt ő küldjön ki ; é~ a pineze a borüzlet a korm4ny 
""'delme alatt induljon meg. 

Erre több okból van szüks~g. 
Először azért, mivel a most uralkodó hamisító vil4gban 

a korm4ny védelme, 8 közönaégnck biztositékot nyujt; - má
eodlzor azért, mi vel a szövetkF-zetek kiküldött boraik 'rt4k't 
ilyet,ni kezel'e mellett biztositva látn,. 

A. kormány tekint,lyét aemmiesetben sem érhetná c1orba, 
mivel a szövetkezetek által kiküldeni szán d'kolt lorok minden 
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időben a kerületi szőlőfelügyel6k által me1lennének vizsgálan· 
d6k éi csak az általuk alkalmasnak talált borok lennánek 

' kiszállithat6k. -·-. És ez is az 6 ellenlSrzésük alatt történnék. 
Ezt pedig a szőlőfelügyelők egész könnyen és biztosan 

eszközölhetnék annál is inkább, mi\rel ahhoz mP~kiváutat6 
szakértele~mel birnak, és midőn különösen az agrár kölc:-~t;uös 
szőlők ügyében járnnk el 1 a borok ellenőrzését is eszközölhet n{•k. 

Igy a.zután a szövetkezetek be elhelyezett LlOrok i ll ő iit·~rt 

lehetnének értékesithetők. - A külhon tuni valódi ti~zta ho
rainkkal megisrnerkerlve, boraink piaczokat hóditan~uak. 

És végra a szövetkezeti tagoknak sem volnu és nem lehetne 
semmi ellenveté:3ük é~ káruk, miv~l 'tl horokra már szüretkor 
7 5 százaléktóli előleget nyertek, Ps borok ból befolyó pénzt is 
biztositva látnák : a kormány ál tal kik üldö t t egyén garan

cziájában. 
Egyelőre egy pár prób,ít kellene tenni, s ez azután a 

felmarülendő neházségeket feltüntetné, melyek leküzd~se után1 

ezen intézkedá8 nagyobb mérvet i öltene ; a szőlőkulturát 

és a közvagyonosodá1t nagyba:1 elősegitené. 

Azzal végezzük czikkünket, hogy azok, akiket az érdekel 
sziYleljék meg az elmondottakat, hassanak oda, hogy előbb a 
ezövetkezetek később a külhoni áruhelyek lét.esittessenek. 

Abonyi. 

Az idegen borok~ 
Most hogy már a ruűborok kiirtása erélye8en megiudult, egy 

másik nem kevé!3bC. veszélyes ellenséggel kell meghirkozuuuk. 
N em kisebb veszedelmn az, hogy egy némelyik keresked 5 
messze távol idegenből, Olaszor=--zág- vngy Romá.uiáb61 olcsó 
árért heszerzett horoknt, a nevesebb ht>gyvidékre szállitva ott 
elpinczézi, és idő ruultával: azon borvidl·k jó hiru·-ve alJttt jó 
forgalomba hitvány lőre. 

Ez~m csuf Tieszaélés mig egy oldal ról az illetőnek nagy 
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jöYedelmP-t ad. másréRzről a neves borvidék jó hirnevét teszi 
legalábh egy hosszu időre tönkre. 

Igy lesz azután a hitvány román borból : szegszárdi, som
lói, badacsoni, érmelé.ki, egl'i, visontai, sashegyi stb. neves bor. 

Most külónösen, hogy a román borok oly nagy mennyi
ségben vozzattak be, s már eddig és egyéb hurvidékeket el
árasztották lPpett, sorompóba G·yöngyös városa képviselötestü
lete is, és m~gbizta. la punk szerkesztőjét, hogy ez irányban 
egy önálló inditYányt dolg·ozon ki, ~s terjessze a közgyillés elé. 

Az önálló inditvány ilyett:.n folytán elk6szü1vt1n az a kép
viselőtestületnek beterjesztetett. 

Miután ezen védezésés közös, és kelle, hogy a többi bor
vidékek is haHonlóképen járjanak el: az inditványt egész ter
jedelmében szószerint a következőkben mutatjuk be. 

Tekintetes képviselötestület! 
Foly6 h6 9-éll tartott városi képviselőtestületi közgyülésen arra 

kéa·ett.em fel, hogy egy inditványt dolgozzak ki és tmjeFszek a közgyü
lés elé, me l y ben mondjam el nézetemet arra nézve: miként és mi m6-
don lehetue városunkba esetleg érkezett, s itt előállitott müborokat a 
forg&lomban hozatalból kiszoritom ? - és rniként lehetne a helybeli borok 
j6 hirneYét é101 értékét veszélye1.tetö idegenből behoz<ltt borok ellen5rzését 
keresztűl vinni. 

A nyert felkérésnek készséggel enged ve, eWterjesztésemet i!letőleg 
inditványomat a következőkben t~s1.ern meg. 

Az 189:;. é\·i XXIII. t. czikk végrehajtása iránt kiadott 
53850/18~}7. ~zárn u kereskedelemügyi miniszteri rendelet ll. §-ában fel
sorolt kihtígások feletti eljth·ás és itélethozatára jogosult : 

b) városokban a rendőrkapitány, vagy a tanács által e részben 
megbizott tisztviselő. - Miutlfn GyöngyöP. városa tanácsa e tekintetben 
külön nem intézkedett : a kihágá~_o~ok feletti eljárás és itélk\!dés a rendőr
kapitállyt illeti. 

Az idézett M. rendelet a 12. §·bau azt modja, hogy ~a VI. §-l»an 
megjelölt elsőfoku hat6ság köteles éber figyelemrnel örködni a felett, 
hogy hatósliga területén az 189:;. évi XXIII. t.-cz. illetőleg ez érdemben 
kelt rniniszteri rendelet rendelke1.éseibe ütköző italok ne késziteesenek, 
forgalomba ne hozassanak; kötelesek tovtíbbá odahatni, hogy az elköve
tett kibúgások felfedeztessenelLe 

Ez okból kötelesek a bor eladtíssal ~s kimér~~sel foglalkoz6 keres
ked6ket, vendégl<ísöket és korcflmárm;;okat fctlytonosan, a bortcrmel6ket 
p4jdig szüret alkalnuívul figyelemmel kis6rui. Köteles továbbá a hat6-
ság, tehát a r. kapitány a kereE"kedclmi pinczékben, és tiltalában minde
nütt, uhol u bor raktároz va van: a nappali rendes iizleti 6rákban a házi 
jog megsértése és feltünés nélkül \'árathmul ellen()rzési szemlét tartani. 

Az idézett M. rendelet egyenesen utasitja a rendl5rkapitányt, hogy 



a borkereskedő}<, vendéglösök l,m·csmárosok pinezéjeit és üzleti helyeit 
- necsak állandóan figyelemmel kisé1je, de azokat többször váratlanul 

epje meg és tartson ellenörzéRi szemlét. . 
A miniszteri rendelet ezen intézkedétével az czéloztatott eléretm, 

hogy legyen valaki, a~inek kötelessége legyen a borkészle~e.~et .. é~ 
elárusitásokat ellenőrzcm. Tudván azt., hogy magán egyének kolonhozo 
okoKból éq alárendelt érdekeknél fogva nem lesznek bajlundók u telje
lentések megtl'telére. 

Én is egyik tagja vagyok u borellenőrző-bizottságnak, ~ dacz~íra, 
hogy hivatásszerűen én is tudhatnék a borl<ésr.lctek vizsg:ílatü ról : ~lhlig 
3-4 eset jutott tu<lomtísomra. Holott Gyöngyös város:íban legahíhh 
12 . 16 korkere8kedő ven, és bor kimérésHel és huttelás borok ehírusi
tásával leglievea:;ebb 30--40 cgy~n föglalkozik. 

N em vádaskod:ísból, de ar. ügy érdekében jelentem ki azt, ho~y a 
borkereskcdC:-ik, \'endégWsök, korcsrmírossk borpinczéjei •-:s borrakt:írai, 
dacz:íra, hogy a tön·ény HStl3. l~vbeu, (>s ennek vC>grehajtlisa érdemében a rni
niszteri renJelet 1-~97. é\·ben kelt, tehát 3 é\•vel előbh: az(rt nem lettek 
a forgalomba hozott borok ellen{írizve és nem tartatott vizsgálat: mivel 
a rendíírbató~ág a t·emlelet 12. ~-~ít rosszul érte!mezte, és a 13. §. 
helyezl·a·dYe osak akkor inMzkeJett, ha u~íla a borelleuőr·z{í bizotts;íg 
elnöke \·t~gy helyettesse, vagy egyéb megbizható egyén tett f()Jjelentést. 

l\fi,·el pedig a följelentések csekély számhan történtek, igy cse-
kély szemle illetőle~ vizsgálat tartatott; holott egész \'árolil borkészlettel 
rendelkező bortermelő köú)nsége fájdalommal tapasztalta, hogy mig az () 
pinezéjükben éveken :it alig jelent meg a horve,·íí : addig a bm·kereHke
dők leginkább az ideg-enbéit behozott borokknl igen nagy forgaimat csi
náltuk. Ez pedig csak ugy történhetet t meg, hogy a keres kedéíli boraik 
árát olcsó l: bra szabták, mint a termelő azt tehette volna. 

T. KépviseWtestiilet ! Ét·thctetlen az, hogy aki a hort nem termeli 
azt olcsóbban adhassa, mint a terrneW ! ... Itt van az inrealitlh. S ha ezt 
teszi, csak ugy tehe~,i, hogy a Gyün~yüs és vidéken q}eWlcg nem Eger 
és visouta vidékén termett, de tudja az Ég honnét sr.erzettt, vagy me
lyik pinezében született bort ~rtékesiti. 

Ha u reudűrhatóság 3 éven ~t a m. rendeletben elííirt kötelességé
nek eleget tett vuh1a: azt az iizelmet a mmtmumra redukálta s{it tahiu 
megsemmisitette volna, és az esetleges müborokat piaczunkról teljeseu 
kiza varta volna. 

Pedig hát ezt annál inkább is tehette volna, mi vel az ezz cl járó 
vizsgáluti költségek a foldminelésügyi mini~zteri ttírcz;ít terhelik; - de 
annál inkP'Lh is a 12. §-ra kellett volna helyezkedui, 1uivel ebbeu a me
gye k.?zigaz~atási bizottsága irány~ szabott akkor, mlJlSu ott a bizottl!!ág
ban tortént felszólalás utáu utas1totta Eger vái·ussn rend(írhatóságát 
hogy a törvényben előirt kötelességét a legszigorubban tclje1itse. ' 

A mübor gyártásnál nem kisebb veszedelem az idegenből szárma
zott lőrék behoz~ala. 

Veszélyes ez adrt, m1vel azok a gyöngyösi pincz~kből adatván el 
l eg,•alósz~nübben gyöngyöai, pláne visontai név al~t kerülnek forgalomba 
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És ebből az a végzetes luír következik, hogy az idegenből suírmazott 
lőrék, ami helyi borainknak jó hirne,·ét örökre tönkre teszik. 

Mily hünt }(övet cl az, aki mag~ínc1k ily igaztalan uton hasznot csi
nálva egy város egy vid~k exisztencziliját megtámadni merészkedik? ... 
Csekély büntetés ezekre a pén~ hirs:\r.. Sulyos büotc>t~ssei, fogs:fggal kel
lene a vis!i!zaéll)ket sujtani, mert a pénzbirstfgra való összeget már rég 
megkeresték, s egész b:Hran haladnak a bekezdett uton, mivel feJfedez
tetés esctén ffzetendli birság ptlnzt : n bünös manipuláczióra már régen 
megiH'l'f-':-:tek vagy hiszik és tndj:1k, hogy hizto:o;an megker~sik. 

Az idrzett miniszteri rPnrlelet 5. §.·a egyik pontja alatt az mondja, 
hogy az a) ~:; d) poutok alatt emlitett italok az ott megállapitott elne
vezésekkel az eWit·t módon való megjelölése föltétlenül kötck~ző. És 
most nézziik ez érdemben mit parancsol a törvény? azt, h::>gy a) alatt a 
törköly-borok, d) alatt az ürmös bol'ok emlitetvén, az ezt befogadó 
ed0nyek jelzéssel látandók el. 

Tehtft a rendelet csak~s a törkölybor és ürmös bornál kh·áoja, 
hogy az elnevezés a befogadó hortl6n feltüntett~~s~k. - A többi borra 
nézve a 7. §. intézkedik, mely az mt)ndja: •tilos a bort oly borvidék 
n:egjelölésével hozni a forgalomba, ahol az nem termett; - Tilos a 
bort oly szőlőfajta megjelölésével forgalomba hozni, amelyből az nPm 
szüretettc. 

Ellenben meg van engedve a küli',nböző vidéken termett vagy kü
lönhöző faju sz{)J{)k rriustjáhól eredt borok kcver~se; R igy a~ összehá
zasitott bornak oly borvidék elnevezése alatt való forgalomha való hoza
taia, mely jellegém~k megfelel: mPg v:'n engedve. 

~leg van engedve tov:\hbti: az ÍR, hogy egyes f.lpecziális borvidék 
ne \·ét. i:; ha~zn:\lhas~a : de akkor a b3rolmak kiz:\rólag a?.on vid~krlSl 
ked sz:\rmazniK. 

K~söbb még tovt\bb megy a törvény és a rendelet, és a hegyi bo
rokat védelembe veendő azt is kijelenti, hogy habár a sz{)Uiterület a ho
mokt>n vagy sik területén van; már többé nem a borvidék elnevezés 
alatt, Je homoki, vagy kerti bor elnevezés alatt hozhaté forgalomba. 

Legntolját·a tiltva \'an a külföldi borokat hazai borvidék neve alatt 
forgalorutJa bocs:\jtani. 

Hazai borok és külföldi horok összeh:i:zasitá8áb6l előallatt kevet·á
ket i~ csak akkor szabau ·hazai bol"\ridók elnevezé9 alatt forgliomba 
hozni, ha a külf'öldi borhoz 75 t-~záztoli hazai, illetlileg a borvidéken ter
mett. borból adatott hozzá. 

Tehát a törvény bünteti a mesterséges hor készitőt, forgalomha 
bozót; - bünteti azt, aki borát oly horvid~k megnevezésével hezza 
forgalom hu: ahol az nem termett. 

A hamis borok felösmerélére van szakközeg, hn valaki a horgyt€r
tásboz al kalnm\o! anyagak t~rusitását hirdeti ; az is tetten érhető; - de 
aki hamisan haszru~lja a horvidék elncvezését: azt felette nehéz rajta 
kapni. )liét·t? . . . Azért mi\·el R törv~ny illatl>leg a miniszteri rende
let ezen kérdésnél a visazaélésre tágas ajt6t hagy. 

A tön•él;-y a borkim~rlí illet.Bieg kereskedő tehzésére hagyja, hogy 
a boroku t borvidék elnevezé• alött hozhatja forgalomba; de annak el-
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lenlSrz,sét nebl teszi lehet~v4. Mert a borkereskedő, a vendégllSs, a korca
mairoB nincaen arra kötele•ve, hogy a bort befogadó hordóra a bor ter
melési helyét feljegyezrte. Ez tetszésére van hagyva; és ez a tttgas nj tó, 
melyen a visszaélő elmenekül. 

Ha a pinezében borvevG jöiJ, azon hiszenben van, hogy ezen bor
vid~k borát ízleli. Hu megveszi és u vevő helyére szállitta tik: csak is 
gyöngyösi bor vagy még több visontai bor leend. N agyon termé~zetes, 
mert hát Gyöngyösről szállittották: - S a bor uj gazdája ha ki,·:(nta
tik: ezt a vasuti szállit6-levéllel is igazolja. 

Behoznak például H01míniáb6l hitvtíny rongy l őrét vagy (' cz1 m 
alatt: műbort Ezt, hogy erőbebb legyen: összevágják olasz borral; -
igy lesz belőle. egy ken~rék, mely azut:ín Gyöngyösről ~z.illitat\·án ~yön 
gyösi borrá fokoz6d:k. 

Igy azután kétféle kárositásnuk lesziink kitéve. E~yi k az, hogy u 
hitvány rongy ltíre: ami borvidékünk j6 hir11en~t rontja; - u m:ísik az, 
hogy a bor\'e\·{ík U valódi j,) UOI't~rt St lll SZ:Índékoznak mag·aflabb :Írat 
adni, mint amennyiért u lő rét u kereskedGk \'ették. 

Ha a miniszteri remlelet ugy intézkednék, ho~y mindazok a borok
melyek idege.ahííl sz:\rmaztak, ,·agy amf.:'lyek 8ok helyen homokon ter
mettek, ,·agy amelyek össze házasitt.,ttak : a termelési hely megjelölésé
vel ,·olnának ellátamlók: akkor a vevök tudntik .mugukat mihez tartani, 
Es ha az eladó kt.iteleztetnék arra, hogy borsztílhttís alkalm:íval a boros 
hordókon és a Azállitasi lev~len a borok származási helye feltüntethes 
&ék: akkor azután az ellenőrzés könnyebb és ezéihoz vezeWbb lenne. 

A. borvidéken belül termett horoknál ezen eljárás nem lenne szük
séges ; mivel a többiek felirással I:H tatnín el : minden a borvidéken 
bel6l termett bor jelzés nélkü l is ösmert lenne. 

Az idézett törvény lő. §-ában az ,·nn mondvu, hogy a helyszini 
vizsgálatnál a tanuk és ki hall~atund6k ; - s{ít u bizo11yitékok eiégte
lensége esetén az eljáró hatósági ~·özeg jogositva \'an a tény1lllás kideri
téEe végett a gyanusitott egyén megrendelései t, t~zámláit üzleti könyveit 
átvizsgálni. De az nincs mondva, hogy a bor elárusításával vásárlásával 
~s kimérésével foglalkozó egyén egyszersmind lditeles üzletkönyvet tar
tani, megrendelő leveleit lemásolni, számláit és esetlf~g a szállitó levele
ket megőrzeni köteles, és ha ezeknek eleget nem tesr; : kihágást küvet el. 

Megengedi a m. rendelet azt i!, hogy a szállítási vállalatoknál 
nyomozásokat tartson ; sz6val legmesszebb menö iutézked~s éa elj 1íraís 
van a vizsgálatot teljes1tő hat61SáJ!nak biztoAitva. De amikor azután 8 

vizsgálatot. teljesítő ez irányban a vasutaknál felv1lá~ositást és betekint
hetést kér: az állonu\Ai fünökök azt - az üzleti sznb:í.yokra hin1tkozva. 

nem engedik meg. 
Igy azután van adva jeg: csakhogy ur.t nem lehet érvényesiteni. 

Ez szól 'lZ idegenből érkezett horokra. 
.. A hivatkozott miniszteri rendeletben ki van mondva az is, hogy a 

kulhonból érkezett bort csak az esetiJen t~zabud az illetG borvidék 11eve alatt 
forgalomba hozni, ha azon borvidék boruiLól, - mely név ulutt forga
komba hozatni szándékoztatik : 75 százalék adatik hozzlÍ. ~11\s 1zóval ~ 
k ülhonb61 sz,zmazott borból csak 25 százalékot sznbnd a borvidék 
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boráhor. adni ; a másként történt eljl{rás kihágásnak min6'Jitettik. De 
nem adatik mód arra, hogy a helyszini vizsgl{latot teljesítő egyén er
ről meggy(izödést szerezhessen. 

Ha azonban a rendelet ugy intézkednék, hogyha a borkeresked<S, 
vendéglős vagy korcsmifros a külhonból, más borvidékről sik földről 
vagy homokról behozott bort szándékozik összeházasítani : azt u ható
ságnl{l, vagy legahtbb a fogyasztási adóhivatalnál bejelenteni tartozik: ez 
eAethen az ellenőrzés megkönnyittetnék. 

A felsoroltak ut.án az egész ügy, mely intjzkedést, javítást kivatn, 
két részre ost.tandó. 

Az egyik rész abból állana, miszerint a képviselőtestület saját ha
táskörében intézkednék. 

A másik t·t>sz abb61 állana, hogy a helyzet feltárása mallett a 
Földmivelé~ügyi miniszterhez felirat intéztessék. 

Az el!-!Öre néz \o e mondja ki a képvh.;előte~tület, miszerint utasitja a 
rendőrfűkapitányt, iwgy az 18~3 é .. ·i XXlii. t. ez. végrehajtása tárgyá
ban ke it 5 850 i 897. számu Kereskedelemügyi miniszter által kiadott 
rendelet 12. §-1ínak tegyen eleget. Neveztesen a borkereskedők, vend,g
lősök, korcsmárosok pinczt>jeit borraktárait üzleti helyiségeit legalább fél
évenként egyszer, az üzleti ór<íkhan feltünés keltése nélkül váratla
nul lepje meg, tartson szemlét t>Setleg vizsgálatot. És az ért eredménye· 
ket minden félév végén a polgármesternek jelentse be: ki is azt idt>
röl-időre legkés()bb 4 hét alatt a közgyülésnek mutassa be. 

Egyben pedig addig is, mig a felsőbb hatós:{g intézkedése szerint 
a vasuti állom1\si f(ínökség, t~z idegenből érkezett borok megösmerése v~-
gett a forgalmi könyvekbe tekintést enge·l : utasitass~k a fogyasztáli 
adót kezelő hivatal, hogy a nála bejegyzet, idegenböl egyesekhez érke
zett borok mennyiségér{)l a kimutatást a bejeleutést01, származott -ifS óra 
alatt a relllWrfőkapitányi hivatalnál jelentse be ; ki is arról nyilvántar
tá~t vezetni tartozik. 

A második rész abból tillana, hogy felirat intéztetnék a Földmü
velésügyi mini~zter urkoz, mint a szőlőszet védnökéhez, ahol is az álta
lam felsoroltakra hivatkozva az idétett, 897. számu keresk. miniszteri ren
delet ódosit1ísa kéresék akként, hogy abba a következék vt1tesse
nek fill. 

I. mindazok, akiknek pinezéjükben borraktárukban nem a borvi
déken termett, de idegen ből vagy külhonból szállitott borok vannak : az 
azokat befogadó hordókon u származási hely, könnyen olvasható betükkel 
legyen megjelölve. 

II. Hogy a bor szállitásoknál a bortermelési helye a fuvar-levélen 
feltüntetve legyen. 

III. Aki az idegenből szállitott borát a borvidék borával összehá
a:asitani szándékozik : köteleztessék arra, hogy ezen szándékát az illetlS 
hatóságnál va~y legalább a f~gyasztási adóh_ivatalnál j~lentse be. És a 
hatóság köteleztessék ezen beJelentéseket ny1lvántartam. 

Köteleztessék továbbá az illető, hogy az összeházasított bort befo
gadó edényre az összeházasitást és azt, mely borral házasitott össze fel
jegyezze. 
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IV. :Mindazok, akik kereskedés vagy kim~r~s czéljafb61 hozzák btt 
boraikat más burviaékről, kötelezessenek arra, hogy a megrendelés levél 
mafsolatát., a nyert ~ztímlaft és az eredeti E~Zf.llitó levelet, fuvat· levelet 
megőrizzék. Köteleztessenek arra, hogy rt'ndes üzleti könyvet vezesse
nek, melyben a be,·áflárl:ísi hely, uz érlH•zt'd napju, a rnennyiség, és hogy 
mik<tr ldknek meunri bort és rniul> elue\'ezét- alatt adott el feJtiintet tessék. 
Feltüntessék tonil;b:\ nz idegen biíl t~drmazott. borok ösBzch:ízusitnsa. 

V. Ctu8itassanak a vasuti állomási főnökök, högy a kirendelt ha
t6sá~i közt•gJJl'k, vaiumiut a bordl<'nDrző bizottság tai:!JniPnk me~keresése 
esehín, ~wuh;~d betekiut{-~t rngedj('ltek ~n·ra n~zv<>, hogy kilmek miknr 
mt:'nnyi bora (.rkezl,tt u ,·usnton '! 

VI Azok r~szé1 e, akik a ható=-tígot vuj./.y a hor ell••n{írz() bizotts:í
get hamis bor készítésére reá \"ezetik ; st.Ó\'al ha fdj, lentésiU.; f()lyt:ín a;& 
illeW feljelent<'tt kihág1i".han biinösuek mondatik ki: a \'églege~f'n me~
állapilott biJ'f':íg- e~:y jelenték<'ny r~s1.ét jutalmul u~·erjt k ·- l-~~' végre 

VII. A büntetés ki•zabtí~:ínál sulyo8ubh elhir;~láti eli:l0k az.: ttk.i a 
mübort készitettE>, millt aki azt. tudatlanul fnrgalomha hozta. E~:~ pedig 
oly képen, hogy az :.:ki a mfiuort l.;~~~-zitettt·, nH.gfeleW hinágon fe!iil 
pénzzel nw(.! nPm ,·á'llbató elzár,ü:f.:al is biintes:-(-k. 

Indit\·,ínyomban IH'Ill akP-rtam f.:-: llt'lll I'Zálld~koztam oly kiffljezé"..Q
ket használni ~s oly tele határuzatot provllkálni, mely a szabud kttreske
tielmet mégbrnitsa. É..; nPm tart:ín<:J.- helyesnek t•g.y oly intt;zkPdé:ó!t, 
me!y a t<>rm~szett·=- bor•J!.;nak ide~e11ből val6 behozatahít korltítozu~í; 
me1~t t·z az intr.zkedé:-: két t·l/i feJ,!'y~:er !eum·, s a kiinnyebh borok kcrcs
keJelua:t korl:itPzmt Hozzon hurt Juindeuki ahouu(.t tetszil\: 1 de az azt:\u 
valódi t{íketcJ"Ilh~=' lt•gyeu. Eul'l \·iszont nem hiszek olyat• h:ere:-;J,edJt 
vagy kerewkedö IJartltot, aki vis.t.ont rosz néven venn(• azt, ho~y u saj;ít 
bol'\·itlt:küukönk termett borok j6 hirne\·ét:ek tSs ~~rtéke:-:itésének megvé
d~Re szempuntjábt)J, az idf'~enb{íi t'-rk<•zett borokat a:f.ok <·hüutoit:\í-'át felii
gyelet alatt akaijak t:Jrtani. 

Aki i~nzutnn akar clj:~rnl, inditv:inyom ellen nem lellet toza\·a. • 
aki pedig- a nagyközöns~g rovás•fn akar vi8:-oza élni és csalá8t elk~ivet.ni~ 

ugy n1t, Talamint azokat, akik tal:\u ilyr.·ket védclen1be vennt~lll'k: 
nagy közönség jogos nH·gvetéséuek kell Fnjt:mi. 

Me1·t ezen kérdés megold:\s;ín:il nem ki~sebhr{)l, m1nt Gyön~y<js 
vafros lakosságának holdogsttg:ír61, vagy töukretételt>r{íl van 8zó. Es 
aki es ellPn mcrényletet ldivctni nem borzad : \"egye HH~lt6 biiutetését 

Kérem inditványom eltogad:ís·it. Csomor Kálmán. 
v. képviseli). 

A zöld ojtvány összeforradásáról. 
- Tudományos szempontból. -

IV. folytatafs. 
Az oltási mftvelet gyorsasága azonban nem szabad, ho1y a mOtét 

pontosságán~k ro v~ sára történjék. ~:·~~ ... · :·. · ~: ; 
Az elöz(S feJezetekben láttuk, hoJ!y minél , kevefö;<•hb rfiilC!soláElsal 

és minél s1mafbb metszésf!( . kerülnek egymás mellé a növényi növetek 
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annál inkább megvan adva a lehetőség a sejtek kö;tvetlen fort'ftdáa,ra 
mig tökéletlen metszéa okozta zuY.ódn&ok és roncsolások folytán gyakra~ 
oly hézagok keletkeznek az oltvány ilzövetében, melyek beforrasztá1a 
cRak hetek eltel té vel jön létre, aöt a sebhely esetleg csak tök,letlenül 
forrad össze, s az érintkez~s tök~letlen hézagos marad. 

Az oltvány összeforradása azonban, nemcsak uz oltás hely~n lejl(t
szódó életfolyamatok eredménye, hanem közrejátszik abban a könnyen ért
hetőleg az egész szőlőtőke élctmüködése is. A:~. anyatőkék minél gondo
sabb ápohísa uzért. egy főfontosságú kö\·etelmény. 

Az anyatő beoltott. hajtásának egés'/.ben, vagy részben val6 levelezése 
mr-g behatóbb vizsgálatokat ig~nyel, semmint affelől ily l'Öviden it~letet 
mondani szaLad vohw. Anny:t uzoqbau most is tudunk, hogy igen sok 
mellékköriilméuy na!!yon m6dositóla~ hathat. Igy pl. igen kü~önböző foku 
hat:~su lesz a levelezt'sm·k, eg(sz fiatal 40- 50 cm. hoss7u alanyhajtáara 
lu'>szült olt\'ánymíl, miut égy m:ír 100-120 CUJ. mttgasságLan készitett 
oltványn:~l, a menny1ht>n első e.~etben a n·szteség aliv 2--3 levél, mig 
utóbbin:H amwk k(·t-1 :ín•mszoroba is, a n·i a l~ajtás táplálkozása szem
pmJtj:1b61 léu)·eges külömh~ég. Addig is mig ~;zakszerü vizsg:~latok és ki
s~rletek ~;eg-élyével e kérd(.~ (liilőre kerülne, a növényélettan elveit 
szem előtt tartva, annyit előre i~ nwndhatnnk, ho~y az alany lombozat& 
se~élyt>vel fontos tápl:ílkoz1isi feladatokat vé1rez\·én : a levelek hiánya ezen 
müködr:;t>t megbC>nitja. A levelek elt~1volitása toníbh:í az iltető hajtás 
ép&ég(>t csökk~nti és cnnélf()gva azt rövidebb ho::-;A?.abh idei~ szenved~ 

:íllapotba juttatja. 
Ezért ig·yekezziik olt ,·nnyaink :ípohísát oly m6don keresztül vinni, 

hogy azol~ a természetestől lehető legkevésbé eitét·ő tlllapotba maradjanak. 
A zöldoltv:inyok eltá\·nlit:ísának időpontja szintén nincs még részle-

tes kutat:ísok ~egélyével megállapítva, nuí:·n·észt azonhan itt anyag-
számit:~sok iFI ki',zbe jtHszanak. 

1\limlen rét:!zletesehb előtauulmtíny és kisérlet nélkül i~::~ pusztán csak 
a növényélettan elvei alapján aj<inlhat6 és előnyögnek monoható, a zöld
oltványoknak a tr-len llt az anyatGkén való me~hagyása, ha ez tetemel 
kültsév.különbözetet nem okoz. 8zükséges azonban, hogy azok az időjárás, 
viszontagságok ellen védve legyenek. Előnyös ez azért, mert igy az olt
vány hosszabb ideig marad közvetlen érintkezésben az anyatükével, és 
nincsen továbbá annyira ldté\'e azon fet·tőzésf·knek. a melyek épen a 
legutóbbi időkben a téli vermelésben levő szőlőveRszö és oltvány-anya
gon ismételten fell~ptek. 

A telje:-~en kész éR lemettszett- oltvány megitélésPnél, a gyakorlat 
által elfogadott ismertető bélyegek veendők figyelembe, mint a hogy az 
a m. kir. fölclmivel(>sügyi miniszter ur által kiadott "Utmutatás a szlSUS
mivelésre·' czimü munka 105. s köv. lapjain olvasható. 

A gyökerezett. zi)JJoltványok kiválogattísánál, a nemes rész hajtá
sának eh·llteljessége és fejlettsége, ?Iint egy első sorb~n szembesz~~ő ~é
lyeg vétetik figyelembe . .Az utóbbi évek tapasztalatai azor.ban tobb IZ· 

ben arról győztek meg, hogy :1z oltvány els() évében történt élénk ve~re
táti6ja és ennek folyttín képzett erl.5teljes ~ajtásai még nem képeznek 
föltétlen bizonyitékot az ojtvány épsége és JÓsága mellett. HaWrozott 



beigazolást nyert nem egy esetben az a körülmény ugyaniR, ho)Cy rosszul 
41 11 csak rés1.legeRen, egyoldaJuan foradt (l)ltványok nemes ré8ze ép oly 
dus bajtásokat növelt az első id{)ben, mint a .legtökélete~ebben forradt 
oltvánv : és a rosszul forradt "'e"'hely hézagaubun fellépo km·hadlf11 és 
pusztÚlás tünetei iga:dban gyakran cto~ak a második, harmadik évben 
lesznek nyil v~\n v alól\ ká. 

Ezt tudva tehát, nem szabud az oltYányok YálugaMsa alkalmával a szép 
hajtásokat növelt oltnínyol\ ba feltétlenül megbiznun l<, hanem meg kell 
Yizsgálnunk még az alanyrészletet is. Kiilön ösen az iránt, hogy erős, 
avagy gyöng-e gyökérzetét fejlesztett-e vajon? Élettani kist'rletet i~azol
nák ugyanis, hogy a gyökérből fölfelé áramló nye1·s Mpold:tt.ok Rzálhtása, 
a fattst részlegPs eltávolitása után is, egy ideig to\·:íbh folyik é~ haj
hí~ok képzését, növeléeét lehetövé teszi ; - e1 1enben a felüh·')l lefel' 
árnmló tápanyagokok szállitása, a h~íncsszón•t nek kitsebb fok u megseb
zése által is tnrlódá8t szenved. Ezt tartván szem eWtt, a gyökérzet fej
lettség(>ből vagy valószinüséggel következtethetjük a h:íncssz<>vet tejes 
Ö A sze forradására. 

A kettéhasitott olt.vány viz~g.ílat:ín:O els{) sm·ban azt kutatjuk, 
vajjon a fatest iisszeforracl,ísa teljes-e \':l~.f sem. Az annyit hangzatott 
cambium-szövet teljességét \·agy héz,tkoss:íg:ít különben jól forr:,dt olt
,·ányokban nemcsak puszta ~zemmel, de mr.g e~yszerü na~yitó Ü\·egge
sem lehet mf.•gl.ítni . .A fitte~t teljes összeforradts~~!(a azonban m:ír jn\ ki
Yehető és két körüln1ényre enged k<)vetkeztetni : az f'lsű az, hogy a fa 
teljesen összeforradv:\n tov:ibbi kiép1tése, a camhinm ~~Ital akad:11ytala
nul mehet v~2;be, a m:ísik pedig, ho~y a meunyiben a hélszövetbeu 
összeforr.tdás nem jött \·ol na létl'e, az telj esen, n~y~~.ót v~~ n légmentesen 
körülzát·va továL>bi roml:ísnak és korhacl<~~nak nem lesz góczpontja. 

Ep oltványban a faezö\·et az összeforradás helyén is ugyanazt a 
rendes külsiít mutatja, mint a miníit taljesen ét·ett szlHlővesszG felhasitlisa
kor annak flt:;zövete tüntet elő 

A gyakran tévesen cambium névvel illetett h~incs szö\·et-részletnek 
is egyeznie kell az ép vessz() hasnnló szövet6vel, és a barn:is rothad:ísra 
való részletek csup:ín akkor tekinthető hib~~nak, ha azok a bt!lsii szü
vetekben is jelentkeznek és nem kaparhat6k körmükkel le. Gyakori téve· 
dés kiimlu!ó pontja szokutt lenni ugyanis az, hogy sokszor, különüsen 
földben állott (eliskobizott) m:ísfél é\•e-J hajt (s,)k elh:Llt é~ rende~en le
háml6 elsődleges kérge nem sz:\rad é~ nem foszlik le iölrepedezése uMn, 
mint a fi)lJfeletti ré~zeken, hanem a. hajt:lshoz t:tpadv;l elharnul, meg
feketül ~ kot·had:íanak indul. A korhad:ísna.k jobban ellentálló háncsrost
nyalábok a."onhan to,·:~bh me~m:tra,lnak s i:;y a lalkust könnyen f~re 
vezethetik, mert azokat könnyen vahmi beteg ~zövetnek tarthatja a fe
lőletes szemlélő. 

A szőlőhajatás ezen küls<> kéregrászlete, melyet a növány-anatomusok 
kem'n~·hánosnak neveznek, mint eWbb kimutattam összeforradásra nem 
k'pel!l, i ez a ezövet ri) vid ideig tartó · szereplés után am ugy is leválik. 
Ez tehát nem gátolja az oltványt tovább fejlöd~sébeu, áp oly kevés1é, 
mint az oltv;íny közepében a bélben fennmaradó barniÍs foltocska fel
téTe, hogy teljesen összeforrad t, ép és hézag nálkül faszövettel van' min-
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den oldah·61 köríilv~ve. A zGldoltvliny forradási vonalai körül, az elhalt 
kéreg gyakran elfódi a tökéletlen forradás következtében fonmaradt 
hézagokat. Mihelyt azonban nz oltványt fölhasjtjuk, azonnal egészen a 
bélig terjed{$ hézagot vehet:ünk észre, melynek mentén a fa ~zélei meg
barnulta'k, s a korhad:\s ét~ pnszttdaís jeleit mutatj.rk. A~ ilyen oltvány, 
ha ideig-óráig él i !ó!, a jövendő pusztulás csiráját rejti magában. 

Addig is mig mindazon számGs kérdés, mely a szölő zöldoltványai
nak e'őállitása, valamint tov~íbbi gondozása körül, széleskörü tudGmányos 
kutat:ísok segélyével megold~t:st nyet·hetne, ás reményt nyujthatna a je
lenlPginél j6val ked\·c.díbb et·edmények elr.rését·e, nem ajtínlhatunk jobbat 
szölőmiivel{)inknek, mint a?.t, hog-y a több éves gyakorlat és tapasztalat, 
valamint az eddig tett szakszedi \'izsgálatok folytán nyert szab!{lyok 
minél !-'Zigorubb betart:isára törekedjenek, nnrt ebben hítjuk egyedül a 
siker biztositCok:\t. 

A Láczay-féle fásojtás. 
Az év tavaszán jelent meg Lacz&.y ur az () ujit~ÍS!Í:val, mely abb61 

állott, ho~y a fásveE~sz{íket nem anl!;ol nyelven pat·osit1íssal, de ékalakban 
készitette o:y forndu, hogy a belehelyezett nemes éknek mind két ol
clal:tn egy ki~ lwv;\~ást e~zkiizölt, f.R igy helyeztí> be az ~kue. 

M~ír a tavasszal mielőtt kisérletet tett ünk volna e?.en nemesitési 
eljál'llssal, már akkor is kedvez<Heg nyilatkoztunk róla. De az eredmény
r{íl méginkább meggyííz{ídéRt szet·eztünk a feltalál6 engedélyével tett 
kis~rletek utfin. 

KiAérltteztii••k hnt·om féle módm .. .-\ nevezett elj~írással nemesitettünk 
gyökeres ri1nit·ia-pnrt:íiisba, hasonl6képen sima rtpária-pm·tálisba. De ne
mesitettiiuk magas r~t:sojt~~sokat l!-1. 

Az eredmén,· a következő lett: -A gyökeres alanyba nemesitettből megeredt 40°j0 -toli, a sima 
alany ba nemesitettből 32 1/ 0 tol i. Igy a perczen t tekintetében csekélylyel 
adott nagyobb eredményt, mmt az angol n velven párosítás. Egy dolog 
azonban kitüut és pedig az, hogy az ojtványok rendkivüli szépen hibát
lanul forradtak össze ugyanuyira, hogy az angol nyelven p.frositás 
mellette messr.e elmaradt. 

A forrad~s oly pomp!{~ lett, - hogy azzal telepiteni egész biz
tonsággal lehet. 

A magas tasojtásoknál azonban bámulatos eredményt értem el. 
Akkor mikor még a kézben eszkö1.ölt ojtváuyok, melyek Richter-féle 
eljár;i-:~al lettek oskoll~ba kirakva csak is hajtania kezdettek, az ugyan
nzoH i<.F)hen ncme:'litett magas fasojtt~sok m1fr 1;'-t méteres hajtásnak let
tek. Öszcl midőn felszedettek : e~észen normális vastagstígll nemes 
\'Psszlíkct hozták. S a mi a legkedvzőhb az, hogy az egészb6l allig ma
radt el l00/0-toli, s igy mondhatni 90°/0-toli tökéletes forradásu ojtványt
nyerlünk. 



190 

Eme rendkivüli nagy és fényes et~dmáuy egész könnyen érthet(S. 
Az ékalak ojtás sokkal könnyebben ered, miután a forradás~ , maj<~
nem minde~yiknek biztos és gyors: ennek következtében a feJlődés 11 

felette rohamos. Miuhín p<'dig az et{)s fl'jlődésii ojt.\•tínyns egybe forra
dása it~ tökéletesebb, önkénytelenül bebizon)·it\•a van, hogy a Luczay-féle 
flísojtást különi)sen a magas ftísol táí'ok~1il twgyon előnyös.. . . 

Egyre azonban szerfelett. vigy:izm kell e~en oemesJt~si eljlírásm\1, 
arra tndniilli.i., hogy az ojh tíny o vatosan helyeztessék ltuktattassék el a 
f'óldbe, mert a legkis~ebb o,·om:(s~al; a nemes gnlv nz {oku{)} kinyomatik 
~ nk kor ,·égl' a sikernek. 

Azért teh;ít, aki a Laczay-féle filtalunk is ösmet·tetett nemesité'li 
eijárást akarja követni, annak sz~~moluia kell a\'\·all. hogy hu az <'jtás 
ngyne\·ezett IH~zben eszközöltetik : akkor a nemesités elj;\l'IÍs után n:r.on 
nal az nskol:íba kell elhPlvezni. ~Iert az ide uda rald~ h·ütytí~-vetés 
alatt az .-;kek a:r. alanyból kfmnyen kihullanak, vagy elgörbiilne.~. 

Aki pedig a t{)k,"n l:·v{) alany,·e~~úiket. nemesiti be, azon mngas 
fa:ísojt:ist készit annak kétszeresen o\·nkodni kell az elrak:ísra. Azért mi
vel a rueglu0litutt és a földah~ huzutt ala,.y,·cssz{) a re:\ rakott föld 
nyom:í..~a alatt sokat enged, ug-y lau az ojtníny ezen til:ís után ere
deti fekvő állás~íból veszi t, \'agy m:ís tek vé:-;t vc~z fel, u agyon könnyen 
megtörtt:'inik, hogy a nemesek az alanyból lde:-:ikés vé~e a sikernele 

.-\zé rt teh;it az ih· eu rwmesité~nél az elrakást telette cl\'atosau kell 
esin:llni. 

Ez okból az alany,·es:-;zöket több helyen peozkekkel kell a fi>ld· 
höz leszoritnnl ugy és akként, hogyha a l'etí hányt föld engedne Í8 és 
az alanyvessző megasörghülvén, rngékonys~íg:ínál fogva a helyén változtatn i 
akarna is : azt a leszl·gezctt lcRzorit tt czövekek ne engedjék. 

Ily eljárás mellett a L;íczay-féle elj:Írtísal a maKas fásojtásoknál 
rendkivül eredményt lehet elézni. 

A ládában gyökereztetett fásojtások. 
A sokféle kisérlAtezések között legujabban gyakorlatba véte

tett azon eljárás, hogy a kézben eszözölt fásojtásokat az iskolába 
l~endett kirak.ás előtt: Jádába moluiba."rakva gyökereztetik meg, 
es forrasztatJuk egybe. 

Ezen eljárás ellen már sokan sikra szálltak, de hasonló mér
iékben jelentkeztek védőjei is. 

Az ellenesei azt hirdetik, hogy az igy eszközölt előleges gyö
kereltetés és foradtatás hasonló a1 üvegházi növényekhez, s az idő 
viszontagságaival nem képe'iek daczolni ; s csak hamar egypár ér 
alatt elveszrJek, elpusztulnak. 

Magam is csak a természetes dolognak vagyok barátja, mind
amellett ezt az aggodalmat nem irom alá. Mert az üvegházi nö
vények és a fásojtványok: két különbözó dolgok. 

Az üvegházi növények az üvegház melea-éban és legében 
nyertek életet és ott nöltek fel: védve az idő viszontagsága elleo ; 
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- a fásojtvány azonban habár életmüködését az óvott egyenletes 
meler helyen leli ugyan, de fejlödését, növekedését: a szabad 
természetben a váltakozó idójárás mellett nyeri. 

Amit a mohában az egyenletes melegben nyert~ az csak az 
élet kezdete. Hiszen a csecsemő is óvatik kezdetben a légáramla
toktól, és később a szahara melegét és az északisark hidegét is ki
állja. Azután a ládából s mohából kiszedett ojtvány ismét csak vé
dett helyre betakarva a földbe jut, ahol is azután a természetes 
jejlödés veszi át a szerepet ! ... 

DP- ekkor már azon előnye van, hogy az alany a nemes réf·z. 
szel van f~gybekötvt>, s az alany müköclését a nemes rész fejleszté
sére irányithatja. 

Ezen körülmény telPtte nagy előny, mivd a legtöbb visszama
radás ou11rt t! red, mi vel az alany r·emes reszszel egyesülni nem tud. 
Itt azonbaB rnár egyesült ; tehitt a kézben eszközölt otványt moha 
közé rakni kitűnő r~ követeneiD Pljárás az?.rt, hogy 1gy az eredési 
és megfogamzási ~zá.zalP.k tetemesen emelkedjék . 

.\1 i dön HZ elmondlittét k után én ezen müvelési eljárást helyes
lem, :~g~·szersmind elmondom miként járok én el ezen müveletnél. 
Ott kezdem, hog-y a talajt, ahova az ojtványokat kirakni szándékozam : 
ö~zel előkészitern Igy tavaszon egy kidolgozott porhanyós földet nyerek. 

Az ojtást md.rczim~ hó 15. után kezdem késlitetni, eléb beszer
zem azonban a ládákat és a sztik~éges mennyiségü mohát. 

Az ojt\·á11yt ezen eljárásnál angolnyelves parositással eszköz
töm, és én raffiával mP-g if' köttetem. 

Mások nt. m köttetik meg, csak ugy kötésnélkül rukjak el. De 
én megköttetPro azt, mivel ez nem kerül sok időbe ; s azért, mivel 
a lkirakásm(} a ~zéthullás d len biztositva vagyok. 

. A moha közé keves homokot keverek, s egy alkalma5t láda 
fenekére egy sor· mohát reá egy sor ojtványt, reá ismét mohát és 
ojtványt rakok mindaddig: mig a láda be nem telett. 

Arra különós figyelmet fordítok, hogy az oitvány abó és felső 
vég-e mohá v a l erősen lag y en véd ve a ki sz t kkadástól. 

Az ojtás k~szitése előtt az alanyvesszőt elökészitem. Az elő
készítés abból áll, hogy alul a bütyköt keresztül vágom, az: alsó
izületen a felső héjat feJszedem, és a 3 alsó rügyen felül. az alanyról: 
többit kivágom. Igy elérem azt, hogy a gyökerek alol t(}rnek elo. 

A bepakolt ládát állandóan e~yenletes meleg helyre helyezem, 
és 3 naponként langyos vizzel mei'locsolom. 

18-24 nap mulva az alanyo~ gyö~eret vernek; a~ '?jtvany 
helyén a forradás beáll, s a felsörügyek ts kezdenek elötor~u: 

Ha a kivitel tökéletes volt, ugy lea-kevesebb 8o0/o toh JÓ for
factásnak indult mega-yökeresedett ojtványt k~pok, me.lyet a~után 
ápril hó második felében az ősszel elkész1tett talaJb~, Rtct~r
fele eljárással beiskolázok és arra vigyázok, ~ogy az Ojt~ány JÓl 
legyen takarva. Azután ba szárazság van : esetröl-esetre rostas kupá-
val meW'Öntözöm. 

· Ily eljárás mellett naa-y eredményt lehet elérni 
J6nos gazda. 
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Eladó. 
50 ezer darab zöldnjtvlíDy. Mézefehár, kaJarka, 

oport6 burgundi és csemege fajole Alany ripária-portális. Ezre l40 k~r: 
10 ezer darab gyökereSI ftí8ojtvány, oiasz

l'i•ling, szlankllmenka, k()\·idinka é~ egyéh feh~r fajok. Alany ripá~
portális. - .Ezre , . . . . . . 240-280 kot·. 

100 ezer darab sima 
osztáh·u veFszö E>zre . 
másod os?.tály . . . 

ripnt·ia-porMli~ fajtia1.•a el~ő 

22 kor. 
14 kor. 

50 ezer darab gyök, ripát·ia port~ilie ezt•e 40 kor. 

1 o ez er gy ök. rupentris-rnontikuln ezre . 

16 ezer sima rupentris montikulu ezre 

40 kor. 

16 kor. 

Európai • S lm a b:)l'Sz{)l()veRSZŐk kadarka, burgundi, op-

port6, mézesfebér, kövidinka, olnszrizliug, mustosf~hér stb. 
ezre 8 kor. 

V gyanazok ~yökerese~c ezre lö-~4 kor. 

Csemege fajok a létezí) legnemesebb tajok vatamint 

ezred~ves magyarország éA Csuda-szölíí - jutányos árban. 
30 ezer sima othelló ezre . . . . 
20 ezer gyökeres othell6 ezre 

16 kor. 
3~ kor. 

Meg·rendelésnél az összeg 1/J. előlegül ~kéretik. 

Megrendelő neve, lakáRa és a vasuti állo1nás tisz

tán, olvashatóan kiirandó. 

Levélheni megkeresésre válasz azonnal megadatik. 

Gyöngyösön, 1900. év november hó. 

Csomor Kálmén 
· .. -....... ___ _ 

Nyom. Sima Dávid köny•nyomd,jalban Gyöngyöeön. 
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