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A SZŐLŐBEN 
(Ezel6tt: "Egy 'T a •zölóben") 

Ba""l folyóirat szölösu7dák ~zámára. 
,, 
il Sz~>rkeutó éa kiad,ótul,ajdon••' ttegjelenik: 111inden hó 28-au. 

Elofiz .. tesi dí. Egész évre 2 frt. ii CSOMOR KALMAN. 

-------------·--~-----------------------

A borászati szövetkezetekröl. 
Tübhs~ör irtunk a szövetkezPtek eUinyeiről; el

IDOIHlottuk annak úldúsossáu-:'tt a sz{)l{)hirtokosokra, 
eiGn.vt't a borfog·yaszt{, k(jzön.ségTe. 

~,lindez azonban nliu; vezethetett kell{) eredrnénsre, 
abból l:'•tjuk, hog·,y a sz(jv~~tKezetPk léte1·dtése iránt nern 
}útjuk azt U nagy lllOZg'a)rnat Úrdeklődést, Inely azt 
jog g· a l nH~gt'rdetnelné! 

~'lost tovúhb rneg·yünk, az alúubiakban bernutat
juk a Ini borúszuti szövetke1.etUnket, rnely csak u rná
sodi k évé t él i, s rnár i~ örvendetes jelentéssei állhat elő. 

A Gyöngyüs-visontai borterrnel{ik szövetkezete, 
rnelJnek (~n is tagja vagyok, a decí'.eruber hó 15-én 
rnegtartanu(> rendkivüli küzgyiilésre következő jelen
tést tnutat he. 

Álljon itt a jelentés szl>szerint, és leg·yen a be
gy{)z{) érv a szüvetkezet alakulásúnak előn,Yére és 
hasznosság-ára. 

Tisztelt Rendkivüli közgyül és! 

Szövetkezetünk alakulása első évét átélte, s igy habár a 
rendszeres és részletes beszámolás az alapszabály értelmében 
az év elejéu tartandó rendfs évi közgyiilésen lenne bemutatand6, 
mindamellett nem látjuk az nlapszabályba ütközőnek, ha mos' 
már R. jelen rendkivüli közgyülésen, ha csak részben is értesitjük 
a t. tagtáreainkat, hogy addig is, wii a r~szletes kimutatás' 
és jelentést kezeikhez juttatjuk, betekintést nyujthasaunk a le
olyt év eredményeiről. 
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Ugyanazon okok, amelyek a rendkivüli köz~yül~s egybehi
'·ását tett~k sziikségess~, ugyanazon okok köteleznek bennünket 
arra, hogy a lefolyt ~v eseményeit hacsak általánosságában is 
felsoroljuk. hogy igy a Szövetkezet helyzetét feltüntetve bizalmat 
keltsünk, és oly határozathozataira snimáljuk a t. rendkivü1i 
közgyül és t, me ly nagyobb befektetést kiván, - mely azon ban 
nemcsak gyümölcsöző leend, de a Szi1vetkezet haladását, felvi
rágzását és igy tisztelt t<tgtársainknak érdekeit jól szolgálja. 

Alakulásunk első évében a sziiret tervezet(_), megállapitáss 
és k~resztiilvitele az igazgatóságnak nagy gondot okozott. Első 
sorban az~rt, mivel ,e czélra egy alkalmas helyiséget találni 
nehezen sikerült. Es a ~ok vajudáa utá.n a kényszer hatása 
alatt megkellett elégednünk egy oly helyis{lggel, aho! a felszere
lés - tekintve hogy ideiglenes - nagy költsf.ggel járt ; ahol a 
tagok áltaJ behozott termékeket szabatosan elhelyezni alig 
lehetett; és a felügyelet. daczára, hogy az i~azgatóság: tagjai 
azt felváltva teljesitették, nem felelt 111eg a teljes kívá
nalomnak. 

Ezen első szüreti munkálat meg·győzte az igazgatÓHágot 
arr61, hogy a Szövetkezetuek egy állandó otthont kell teremteni, 
ahol a szüret zavartalanul lesz kere~ztül vihető ; ahol a 
szürPtelési edények, mondhatni állandó elhelyezést nyernek ; s 
a minden szüret alkslmá\·al előálló berendezés költségeit{)} meg
mentve leszünk. 

Többszöri tá.rgyalás, behatóhb eszmec~rre után az igaz
gatóság abban állapodott meg, hogy a Saih·etkez(lt részére alkalma:; 
Rzüretelési helylyel rendelkező házat vesz több évre b~rhe. -
Ámde ilyet találni nem sikerült ; s igy a kényszerszülte hl·ly
aetben egy alkalmas háznak a megvételét határozván el : az 
éppen eladás alatt áll6 ::. Oroszlánye czimü Tendéglőt örökáron 
20 ezer koronáért megvásárolta. 

Megvette e házat annál is inkább, mert a szüretelés ut:'i.u 
leazürt boroknak a különhöző pinczékhe való elfuvaroztatása és 
a pinczékben eszközölt elhel.vezése hektoliterenként tetemes ösz
szegbe került, mely ös:-~zeggel a bor ára emeltetv~n, az értéke
ait~s gyengítésére szolgált. 

Megvette a házat azért, mivel ezen ház nem volt drága, -
mivel ~vt:Jzázad 6ta vend~glő volt, ahol a Szövetkezet jövedelmező 
italm~rést folytathat; - mivel tágas 1300 O-öl területen fek
szik, ahol a Szövetkezet a szüreteléshez alkalmas helyiségeket 

~ 

l 
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emeltethet és végtére idővel oly nagy pinezét 'pi th et, amely ben 
a szövetkezeti tagok borai el helyezhetők ; - s mindenek felett 
pedig azért, mi vel ezen ház és telek a legnagyobb forgalmi 
helyen a buzapiaczon van, ahol is a befektetett lisszegek 
értéküket sohasem veszitik el. 

Rövid birtoklás után, már a második de itt megtartott 
első szüret igazolta, hogy ezen hely a szüretelésre . alkalmas, 
mivel sok me~ta.karitás volt eszközölhető ; - de az eddig 
lefolyt idő alatt arról is meggyűz6dtünk, hogy itt egy igen 
jövedelrnező állandó bor-, illetőleJ;?: italmér·ésünk lesz. Mert azon 
czélunkat, hogy tisztán kezelt valódi l-o hami8itatlan borainkat 
méretjük, a nagyközönség is csakhamar· felismerte; s rövid 
pár hó alatt is oly kereslettel örvendeztetett, mely a legszebb 
reményekre jogo:;it. 

Eloű sorbdn azt inditványozzuk, hogy n rendkivüli köz
gyülét~ a házvételt 20 ezer koronáért tudomásul venni és jóvá. 
hagyui mélt.óztassék. 

A ház vétele után jön a második kérdés, mely a mai 
napra egybe hivott rendkivüli közg:yülés tárgyát képezi, - az 
tulajdonképen, hogy az örökáron me~vett mo~t már a Szövetkezet 
tuhtjdonát képező ház telkén . a szövetkezeti tagok terméseinek 
borrá leendő feldolgozására és elhelyezéseire, valarnint a törköly 
kifőzetésére alkalmas helyiségek emeltessenek. 

Ezek kiépítése a Szövetkezet jól felfogott érdekében áll. Első 
sorbau a szüretelő helyiségek azért, hogy ott a szőlőnek borrá 
leendő öntudato-3 és helyes feldolgozása eszközölhető legyen; 
---- a pincz~nek azért, hogy a boroknak külömböző pinczékbe 
leendő szállitási ér3 elhelyezési költségei megtakarittassBnak ; 8 

azon eAélyt:ktől megmeneküljünk, amelyek a nagyobb mennyiségü 
borok szállitásainál a legna~yobb felügyelet és ovatosság mellett 
is előfordulnak. A Szövetkezet jól felfogott érdekében áll pedig 
leginkább az, hogy a Porok lehetőleg együttesen legyenek elhe
lyezve, melyuek sok elönyei közül csak néhányat ernlitünk nteg. 

Hogy mily hátrányos az, miszerint a borvevőt vétel al
kalmával pinczérőlpinczére kell vezetgetni. - Ily sok jövés
menés is zavarólag hat a horvevőre. --- Hátrányos a boroknak 
eg~sz éveu át több pinezében leendő kezeléae. A gyakori lehuzások 
és töltögetések mellett a felügyeletet a sok különáll6 pinezében 
kell6en megta1·tani sok nehézséggel jár. De abroncsleesés '• 
egyéb el6fordulhat6 szerencsétlent4g is el6bb megtört4nhet & 
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külömhöző helyPn levő p~nczéklwn, mir1t ott, ahol az :Íttf-'kintés 
minden nap Pszközölhet ő. 

A pineze épité~e anyag;i tekintethen i~ «>lodázhuth:n, mivel 
a mult évben (~S a jelen 6vhen is a pincz{>k lw lett Az:íllitásért 
na~y összeg·et adtunk ki. --- Jüv{)lwn pedig a na~yoh h-'rm~Bek 
után fokozatos kiad:ís lt->rme hJ<>tHUL 

De nem előnvüsséo·i ok az P!!YPdiil, :nni(:rt t·zPII pi11ez(~t ki 
~ ~ . . 

kell épiteni, de aJ· ra kénvszerit ve is V fl![.}' ll/J k. .Eddig· el-
szíirtünk pg·y l~\'hPII 2500. -·- :-1000 ht>ktolitcr hort. Tagjniuk rwdig, 
akiknPk száma 07, évenként töhh-töl,b hort tPrmeluek ; K ~zá
mot vetvP magunkkal u~y tal(tltuk, ho~y a közPI jüviíht>n ll~g
alább iR 6000 hektolilf-'r hort fo~uuk ~ziirni ; mt:g hi-i azo11 e:-et 
állana is elő, ho~~· a most brrh.-' h irt pinezéket nw g· t ·H t a uúk : 
akkor is kell e{?'y oi._,r pinczéi·öl gondolkozni, clhul leg
kevesebb 3000 hektohter bort elhelvezhetünk. 

Ily nagy pineze pedig ha b<~rel11i ak<.rnók i:-:. 11irwst>n 
városunkhan; sőt k~rdés, tftláluánk-P h~rbe adandó töl.}, oly 
nagy pinczét, ahol ezen mennyis{ogct elhelyezhdnők ? . . . . 

Teluít a helyzet kfRztet arra, hogy e~yl'ltírc legalábl, 0000 
hektoliter befogadására alkalmas pincz~t (.pitsünk. A. további 
t\pit~st pedig hagyjuk későhhre, mid{ín a köriilmények és az 
alakulások a szükségletet megállapitj:ík. 

A szőlőtörkölynek kiföz0::;ére szolgáló ~pület és anuak be
fogadásárn alkalmas gödrök építtetésének előnyl-t a dolog ilyetén 
'llapotában azt hi:-;sziik telesleges fejtegdni; csak azt jell'zzük, 
hogy a ~aját term~Rii szőlőukből származandott törkölyből nyert 
pálinkát borüzletünk mellett értékesiteni képesek vagy u uk. E 
ruellett bizonyit az i~, hogy a törkölypálinka üzlet a borüzlet 
.kiegészitő része lévén : azok együtt nemcsak megférnek, de 
egymáEtt előnyösen egészitik ki. 

E czélból az igazgatóság egy tervrajzot készittetett, azt 
módositt<.ttta, melyet tiszteJettel bemutatunk mint olyan dolgot, 
mely sok eszmecsere szüleménye, s mint oly tervet, mely egye
lőre czéljainknak teljesen megfelel. Ezeu terv épitési összege 
mint a költségelőirányzatb61 látható 39 ezer koronában van 
előirányozva. 

Mielc5tt azt inditványoznánk. hogy a házvétel árára 20 
ezer, az ápitkezésre 40 ezer, B igy összesen 6U ezer korona 
kö~csönt ezayazzon .~eg a t. rendkivüli kizgyülés, szükeég.:snek 
látjuk, hogy a Szovetkezet egy áves multj4b61 a nevezetesebb 
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eeem~nyeket feltárjuk, s igy a szövetkezet ~letképess~gét iga
zoljuk, reá mutassunk azon erlSs rem~nyünkre t1s jótékony 
aldá.sságra, melyet a Szövetkezet jövlSj~1·e táplálunk. 

A sz5vetkezet 1900 ~vben alakult, s mint ilyen már 
kezdethen nehézs6gekkel kezdette meg müködés~t, amennyiben 
az elRő év tetemes kiadásokat vett igénybe. 

Az 1900· évben a szövetkezeti tagok által beadott horok
nak legnagyobb része az 190 l ~vfolyamán elárusitatott. A ke
reM let oly nagy volt, hogy a könnyebb borokból Pppen semmi 
sem maradt meg. Csakis a nehezebh kiváló finom minlSségü 
oly borok Iultek megtartva és megmaradva, amelyekre mint ó 
borrn ~! Szövetkezetnek a jövőben is elkerülketlen szüksége lesz. 

Ez igazolja azon köriilmlmyt, hogy Szövetkezetünk a bor
piaczon már eddig is illő helyet foglal el, s azon körülmény, 
hogy borvevőink iAmételten felkeresnek, azt hizonyitják, hogy 
czélul kitiizött azon feladatnak, hogy valódi tiszta és hami
sittatltnl borokat ~rtékesitüuk, és hogy e Szövetkezet terület~n 
termelt borok ré~i jó hirnevét viszszaszerezzük, megfeleltünk. 
Miután az igazgatóságnak rendit hetlen erős elhatározása, hogy 
jövőben is ha~:tonlóképen fog eljárni : a borvevőknek nem
csak megmaradását de uJ borvevók Jelentkezését és érke
zését is biztositva látJuk. 

Boraink árát nem csigáztuk tul magasra, mindenesetre 
azonban olyan árakat t'illapitottunk meg, a melyeknél egyesek 
talán olcsóbban is adni szokták boraikat. De itt beigazolva lát
juk azon magyar közmondást : :.A jó bornak nem kell czégér Ic 

De e mind e mellett mig egy részről a szolid reálitást 
tartottuk szem előtt, a kereskedelmi szellem elől sem zárk6ztunk 
el, s oda törekszünk, hogy czégünk minél tágasabb téren 
legyen ismertté, mert tudatában vagyunk annak, hogy tisztelt 
tagjaink évriSI-évre nagyobb menynyis~gü szőlőt fognak beadni, 
8 igy a piacz kitágitasa is szüks~ges. 

Ebb{)l azon jogos reményt állapithatjuk meg, hogy Szö· 
vetkezetünk életképes ~s fenállása biztos. Eme biztositott fenállás 
mellett. a befektet~s tehát megtalálja számadásá.t. 

Hogy Szövetkezetünk a kitözött ezéinak teljesen megfelel, 
ft1nyesen igazolja az, hogy az Országos-kiJzponti Szövetkezet 
hivataloR közegei utján akik Szövetkezetüket többször szeren
cst1ltett4k 8 igy megvi~agálták, oly jelentéseket tettek, melynek 
eredménJe az, hogy az· Orsz4goe központi Szövetkezet a hitelt 
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óhajunkhoz mérten felemelte; a igy ama szerenesés helyzetbe~: 
voltunk, hogy tagtáraainknak ·az alapszaba1l>:aink ~an előirt 
munkáltatási költségeket előlegezhettünk; - s 1gy a t. tagtár
sak is megtalálván számolásukat: e tekintetben is biztosan látjuk 
a szövetkezet jövőjét. Annál is inkább, mivel az igazgatóság 
oda törekedett, hogy tagjainak minden lehető előnyt biztosítson. 
Ez okb61 a szlSlőbetegségek ellen szüksPges védlS eszközökre, 
snJ6gokra a kereskedőkkel idejekorán szerződést kötöttiink, hogy 
H netaláni áremelkedés ellen tagjainkat biztositsuk. 

Igy szereztük be n. rézgáliczot. a raffia háucsot stb., 
melyeket el6re kialkudott árért a Szövetkezet garancziája mellett 
a tagok számlára vásároltak. 

Hogy a Szövetkezet, mily áldásosan müködött a vevőkre, 
azt a nagy kereslet mutatja ; hogy mily előnyös a tagokra, 
az bizonyitja a legfényesebben, hogy naponként többen jelent
keznek a szőlőbirtokosvk közül, és a szövetkezetbe leendő fel
vételüket kérik. Mivel azonban a létező tugok által beadott 
szőlőknek borra leendő feldolgozása is feiette nagy munkát igé
nyel, ugy hogy má.r az idei szüreten is megtörtént, miszerinta 
felhalmozott szőlő feldolgozása végett idő nyerendő, a szüretet 
napokra kellett felfüggeszteni,- s. ig-y az igazgatóság kimondotta, 
hogy mind addig, mig kellő helyiségekkel ugy berendezve nem 
lesz, hogy eshet6 nagy szüretet nyugodtan lehonyolitani nem 
tudja: legnagyobb sajnálatára, uj tagokul senkit fel nem veend. 

Daczára. annak, hogy az első évben a szőlőmust magas 
árakban vétetett he, s daczára annak, hogy az alakuJási kezd{) 
évet oly kiadások, oly ká.rok is terhelték. amelyek a jövőben 
kikerülhetők lesznek, mégis ugy zártuk le az első ~vet, hogy 
egy-egy hektóliter borra egy korona kiadási költséget vo~tuuk 
le, a többit pedig tagtársainknak mind kifizettük ; és az t1vet 
habár csekély de mégis nyerességgel zártuk le. - Ezeo kö
rülmény is bi?.tos reményt nyujt arra, hogy Szövetkezetünk 
álland6 lesz. 

Nem kivánunk megfeledkezni arr61 sem, hogy házv~telünk 
~s pineze épit.ésünk segélyezése41rt a Magas kormányhoz felir
tunk, és erlSs a reméuyünk, hogy életképességünk ilyetáru 
beigazolása után nagyobb iisszegü támogatásban logunk 
részesülni. 

Sok é~ különböz~ tervünk van, melytt tisztelt tagtáraaink 
illetlSleg a ezövetkezet 'rdek,ben megakarunk val6sitani, melyek 
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azonban r~szben az ~pület, részben a pineze ki~pitésétől függ
nek. Ezek közül csak azokat ernlitjük fel, melyeket legközelebb 
keresztül vinni akarjuk. Ilyenek közé tartozik első sorban 
egytls alkalmas városokban a butellás borok értékesítés~, 
melyeket leginkább-bizományban kivánjuk elérni. Czélunk a {{)
városban czégünk alatt szintén babonló borüzletet csinálni. 

Keresztül visszük a csemege szől()k szállítását; s tagt~r
sainkat megakarjuk menteni attól, hogy egyesek maguk fó&
lalkozzanak a csemege szőlők szállitásával. - És a~zal azon 
előnyt rem~ljük elérni, hogy na~yobb menyiségü szállításaink 
ért~kesit~sére külhonban állandó piaczot létesitünk. - Ennek 
elérésére a szükséges es:r.közöket idő ellStt nagy ban beszerezzük. 

Szóval megra~adunk mir1deu alkalmat, hogy szövetkezetünk 
tagjai termelvényeinek piaczot szerEzzünk, s azokat winnél elő
nyösebben értékesitj~ük. At!nak lehetőségét biztosítja azon 
megdönthetlen igazság, hogy az egyesülésben az erő, erőben 
a hatalom, mely utóbbit ugy értjük, hogy Szövetkezetünk 
elvállalt ügyeinek lebonyolitásában hatalmas legyen. 

Mindezek után, midőn a helyzetet feltártuk s örömmel 
konstatáljuk, hogy a Szövetkezet áldásos intézmény; inditvá
nJunkat a következőkben terjesztjük elé : 

Mondja ki a rendkivüli közgyülés, bögy az igazgat6ság 
amaz eljárását, hogy a házat ~O ezer koronáért megtette tudo
másul Teszi és helyesli. 

Elrendeli, hogy a terv és költaégvetés alapján az épitkezé1 
még e t.il folyamán megkezd esék, .;e egyidejüleg a 60 ezer 
korona kolcsön fölvételét megszavazza, ~s annak felvételável, 
valamint az építkezés keresztül vitelt1vel az igazgatáságat 
bízza meg. 

Az igaz1stóság nev.iben : 

Gyöngyös 190 l november ~8-án 

Tisztelettel 

Schr6der Lajo•, 
igazgat6. 
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Ne ijedjUnk meg l 
A. z emberek az uj sz.:íll>kulturától lehetetleuségeket ki vánnak. -

Mihelyest a legkevesebb visszaesést., bajt látnak habár szórványesan is: 
f~lrevet·ik a hnrangot. - Azután a féltudósok nagy képpel kezdik a vi
lág végét hirdetni, nagy bölcsességgel kisütik azt, hogy az uj ültetésben 
\·alamelyes hnlálthnzó hiba van. 

Most legutóbb kitalálta valamelyik, hogy a visontai szíl~{ítclep rész
vényMrsaság sz{)lfljében a gommose baczillaire lépett fel ; - átvették 
ezt a fővárosi lapok, s lett azután ijedelem Babilonban. 

Nagyon termé@zetes, ha ilyen rémhir kel szárnyra, a szegény ezer 
bajjal és nyomornsággal küzdő szőlész kétsé~ be esik; m:\r mintegy tor
nyosnini látja feje felett a vésztellegeket ; bánatossá lesz, s rossz napo
kat ll. 

Azért írunk ezen dologról, hagy kiizködi.i ~:~z{íléHz Ut·sainkat meg
nyugtaRsuk és azt. mondhassük nekik, hogy az egé:oz hir egyes f~Htuda
kos embernek· agyában megszülemlett alaptalan vak 1:\rma. 

Mielőtt. ezen dolgot. részletesebben tát·gyalnók, térjünk át a fOk{>r
désre, hogyhát tulajdonképen mi is az a gommose baczillaire. 

A gommose baczillaireáról hírt először is Hm-t. év {íszén Ruszton ál-
lapitották meg. · 

Emléke.zhetnek reá tisztelt olvasó.ink, mily nagy riadalmat idézett 
el~ ez a hir országt3zerte : - annak idejélJen mindenki arról beszélt, s 
benne nem kisebb ellenséget mint a filoxerát látták. 

Elmondották, hogy ragadós és felette erősen terjed, a szőlőket ha
tározottan tönkre te8zi, - hogy ellene védekezni t~em lehet. 

A kormány nagyon okosan szakközegeit kikiildötte. A ne\·ezett meg
támadtttt szőlöket kivágták ; a vesszőket t{íkéket felégett~k. Egyidejüteg 
a nevezett területet és vidéket záral~\ helyezték. 

~lint minden ujság, ez is rövid ideig tartt)tt. A 8zől(>Hz közünség
nél kezdett a kétségbeeséH alászállni. - Napok, é\"ek multak: ma m:\r 
csak akkor emlékeznek a ruszti gommoae baezi!aire;ra, ha ilZt igy a lapok 
felemlitik. Sőt még az állam is ruegszüntette a \"t::szteg ztírt. S az ott, 
azon vidéken lakó szőlészeknek is kisebb bajuk is nagyobb annál, hogy 
a ~ommose haczillaireára gondoljanak. 

Mi ebből a tanulság? az, hogy jó ébernek lenni, de megijedni nem 
kell mindjárt. - Továbbá alapos tanulság más oldalról az, hogy luít a 
gomose btlcillaire nem ir-~ rettentfí ellens~g, amely az orRz:íg Mzúlészet~t 
átfussa és tönkre tegye. 

F(,glalkozzunk magával azon kérdé~sel, ho~y hát tulajduuk~pen mi 
1s az a gomose baczillaire? 

~liután erre a választ gyakol'lati szempontiJól nem adhatjuk meg, 
de hazaínkban senki sem adhatja meg, mivel termé!!lzetében é1:1 valójában 
nem ösmerik, vándoroljunk el más url'lzágokba s tegyük tanulmüny t~\r
gyává, hogy hát tulajdonképpen rni is az a gommose baczillaire? . . . 

A gommose baczillaire betegség állitólag Francziaországhan a ~O-as 
években volt látható. - Pnmet nevü franczia buvár fedezte fel oly tli
kéken, melyek mézgásodásban szenvedtek. - De felfedezte ott_ itt, ahol 
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egyéb betegs~gek, miot n szölőhimlö, csalányosodás a safrgasigban voltak 
·~szlelht::téík ('is ti)hbféle betegségben szenvedő tökéken és azt állspitotta 
meg, llOJ!Y ezen betegséget egy pat·ányi mitroszkopus lénynek tulajdo
nítja, mely az 1Hlat és ·növényorszig hattárain álló szervezetek orszigába 
tartozik. 

Ezt a parazitát elnevezte chytridiumos bet.egségnek. 
J<:zen chytridiumos s~abad szemmel nem látbat6 parazita, mely vé

kony tazál sE>g'-lyével mozog. Ennek belHejébe szabad szemmel nem lát
ható kis olajc~epp van. Ebhől fejliidik tovább a csilaug6 szálai, melyek
nek sl'gélyével a vesszlik és t()kék sejtjeibe hatol. - Télen át nem vesz 
el ; ta\"aszkor azután folytatja munkáját; s nagyobb elterjedésükben 
benne lev{) olaj alaku anyag folyton mézgásodást idéznek eW. 

A mézgásodás kic2ibeu u~yatt olyan lehet, mint nálunk külinöseo 
a cseresznyefakon hithat6. Ott is eliíször a héj alatt hatalmasodik el, és 
azohín üti ld mag:ít a fán. Ha egy ilyen mézga d:ü·ahot le\•eszünk, alatta 
a héjtit khwbb-ua~yobb mérvben megtám~dva látjuk. 

V elem történt ez év tavaszán, egy fiatal c~eresznye ojtv!fny éppen 
az ojtá~ telett eríísen mézg:\sodott. Midőn a mtzgát elt9volitottam, ugy 
tal:iltam, hogy :alatta a Üthéja is meg volt romolva; és d héj alatt majd
nem fí.,ly~kony feketé~o~ mézgásod~\s volt, amely a fás részt JS már be
teggé tette. 

Vettem egy éles kést 8 ugy a heteg héjat, mint az elbarnult és 
megfeketedett tas részt lev:ígtam. A seb a nyár folyamán szépen beheg
gedt, alig látható a nag-y csonkítás. Igen ám, de ugyanazon fa egy fel
s<Shb ng1í11 ugyauc8ak elkezdett anézg-ásodni és romlani, ép ugy, mtnt az, 
ahouuét a mézg1ít előbb lev~igtam. 

Ebh6l a tanulság az, hogy a mézgásodtís nem pusztán hely hez kö
t(itt baj volt, de az egy parazita~ mely a fa belsejében élt, s a fiatal fa 
fejlődésével az uj hujtá~ban is fcjllídött. 

Én Cl'iakis igy birok magamnak a tőke mézgásodásáról fogalmat al
kotni. - És erre feljogosit az azonor~ állapot és a~, hogy a Plunet hu
vár is azt rnondja, hogy ez a betegség magasabb rendü növényeken is 
éWdik. 

A beteg86g jelei a következők. A betegség a tök~ tetejétiH kezdő
dik és a U'\'Ökt!l'ekre ritkán J'ut el. - Elííször js a rügyek vakulnak meg 

P'l. 

a mézg:ttúl; ha kihajt it-~, csak i\.inl6dik. Termést persze ~z a gyenge 
\'esszíí im hoz i~, nem képeli megtart:uu, megneveln;. 

A csekély lomhozat sárgul néha piros-sth·ga savókkal vagy meg
f\n·ditva van 

A vess:tt'íkön fekete ,·onalak láthatók. A vonalak helyén a. fel111ö 
háncs elpu8ztui s akkor a veMszőn mélyedés híthat6, éppen ug), mint a 
rosezkivitelii ojt\·áuynál - Később a esapokra is át hatol, itt azután 
már a m{>lyedéto~ nagyobb lesz és azon 1ít mézgás tapadó anyag tör elő. 

Ezek volnának az állit6lagos gommose baczillaire tulajdonságai, 
melynek gy6gyitá~;:\t. 11. következőképpeu írják elő. 

A Wkék {)szl'zel megmetszendiík, azt.~tán vas- és rézgáliczoldattal 
bekenendök. 

5 kilo rézgáliczot és 3 kilo vasgáliczot ajánl 100 li~er vizben fel-
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oldani, s a ~kenéf!lt pamacscsal e11zközölni az aillittatik, hogy ilyen is
mételt beken,~sel a viauaes~snek indult tökét is erlSre lehet hozn!. 

Ha az olvasó ugy belemélyed ennek olvasa(sÁba, miot én beleme
rültem ennek leira(sába, m-'r majcinem kezdi hinni, hogy a gummotJe ha
ozillaire már a butáron van. Pedig hát. nincs sem itt, de mé~ máshol 18 

alig : mert ezen betegség tünetei más betegségekn~l is előfordulnak 
Előfordul Dél-Olaszorttzágball. ott azonban fekete-vésznek, mulne

rónnek nevezjk. - De ők is csak találgatnak. Csak annyit tudnak, 
hogy náluk, különöRen a nedves helyeken a szőlö a fentebb leirt m6dun 
szórványosan vesz. Ez a betegsé~ Kalifol'nhíban is tapasztalhat6 A.1.t ál
litják : hogy ott uzután erősen pusztít: azért a?.ut.án kalafm nia i lwteg
ségnek is neve~ik. 

A malneró vagy fekete vész sem rugudós még Olaszorsz;\gban sem, 
llSt aa egyes tók,ket kipusztít: tovább nem igen terjed. 

Ar. erészblSl teh't azt lehet kö,·etkeztetni, hogy legyen az aakár 
malner6, kaliforniai vész, vagy gommose baczillaire csakis a nedves ta
lajo szö16kben jelentkezik, ot.t sem ragad6s és kétségbeesése okozó bajt 
nem idéz elő. 

~ngedjük meg, hogy egyes szlHőkben imitt-amott lelu:t mézgá~odó 
tőke; ,)e tudatábdn annak, hogy az nem ragadós, hogy azt ~yógyitani le
het: nincs ok tehát a visontai szőlőtelepa·()) oly birt közölni, helye"eboen 
a birt ugy fogni fel és ugy magyartí:.mi, hogy ott egy aktuális ragadós 
hetegsé~ léteznék. Ez nem igaz! 

M.int legtöbb szőlőben, amelyet kell/í igazi felügyelettel uem ül
tettek töbh-kevesebb tlSke visszaeRik. Itt is ugy van. 

Én nE:m vagyok ré~z,·ényese a nevezett társaságnak, mi\·el magum
nak oly sok és nagyteljf'delmü nöl6im vannak, melyek kezelése mioden 
idlSmet igénybe veszi, alig jut annyi szabad időm, hogy e kit~ kedvell 
lapomat a rendes időre me·· irhassam. 

Nem is a telep védelmére irom e ozikket, mint inkább azért, hogy 
t. ellífizetőim okuljanak rajta. 

Sokszor hango~tattam és hangoztatolD mindig, hogy e"y jól kellő 
uakértelemmei, igazi felügyelettel, jó anyaggal telepitett ~;zíHő megfi
zethetlen értéket képvisel ; s oly jövedelmet ad, wely még a legelaJ6-
&odott. embert. is megszabüditja a b~tjt61, vagy mint azokták monduni : 
kiveszi az örddg markából. Mig e~y rendszertelen, ösue-vissza íilts
tésü szőlts oeak átok a gazdá1·a és azt ellSbb-ut6bb kolduabetra juttatja. 

Nem azt akarom én mondani, hogy a nevezett telep ültetésénél a 
feltlgyelö vagy intézlSnek nem volt, vagy nincs kellli k~pessége, va1y j6-
akaratu feliigyelete; de azt, hogy egy száz holdas sz6Ulít egy tavaszon 
mindeo kivánalomnak megfelel5le~r belebessen ültetni: d lehetetlensé
••k kdzé tartozik. 

H'ny ember kell ahhoz, hogy egy ilyen terület beültethető legyen 1! .. 
Azutú eilek körött hány van: aki a 'elepités részleteit 'rt.i és lelkiis
mereteMen vég•i. Biazen éo, aki magam 'llGk ep. nap a munkás h''
meget.t é1 örökösen figyelmeztetem : mennyiszer látom, hogy nem júl 
Yiazik keresztal a munkát ! . . • 

Enaek a nageteg telepnek •• iiltetése a1kalm,val az inWzü oeua 
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•nlhut minden e~yeA munk2fs hf{ta megett. - Igy azuMn az els(S hibatt 
követik el már akkor, Inikor HZ njtványokat az ültet~shez v•Uogatjf€k. 
H1íny hih..trc, hány selejtes ojtvány leFz ilyen helyen elültetve, amelyik 
azuMn 2-4 ~v mulva viss?.aesik?! ... 

A ~.uísik szurja ~ lyukat; de hogy szurja? ! ... benyomja a va
sat ttnélkul, hofly azt JObbra-balra mo?.gatva kitá~itan2f. lfly azután a 
vessző bt-jut egy Pzük lyukha, ahol a vesszőt kellőképen porra1 ugy kö-
rültemni, hogy n•la le,·egő ne férkőz;,.ék, nlig lehet. . 

A termés, amely egyik f'ííkelléke a jó ültet~1.1nek, hogy történik ? .. 
8 napszámban ös~ze szedett leány, asszony, vagy ember, bár meglett nekik 
mututva, hog-y miként temje a vesszőt l<örül földdel, beleun egász nap 
figyelni : egy-két l!lzurást eMetleJ!: csinál a tőke mellett, azután a földet a 
tetejére )()ki. Ennek a1.után megadta a halálos döfést, mert az a töke, 
melyn~l a lyukban maradt üregek földdel jól ki nem töltetnek, 3-4 ~v 
muh·a liinkre me l! y, mi vel az üres helyen a vessző el6bb megpeoásze
dik, 11zután gombásodik, mely azután teljesen tönkre teszi. 

Egyik iiltetéi a vesszőt oly mélyen teszi be, hogy a nen:es rész ver 
gyökeret ; s az alany ellustul. Miután a nemes saját gyökeréről él: 
az ttlnny nem hajt gyökeret. Ily ~íllapotban elél nehány évig, mig 
Yég•·e a uemes gyök<>rekPt a filluxera tönkre teszi s vége a tökének. 
- Vagy, ha el!y lelkiismeretesebb munkáR végzi a második harm11dik 
évben a gyöl<erezést és a nemes ~yökereket eltávolítja: az alanyon 
nem lévén gyökérzet tt töke visszttesik. 

A másik az ojtványt oly magasan helyezi el, hogy a tőnek s~aba
don álló magas nyaka van - Első 8orban az ilyen magas nyaku töke 
roRRzul neveli u tőkét; de legtöbb esetben hosszabban megreped; azután 
8 tökének beharangoztak. 

Következik uzubín n kapni ás, 100 'agy több kevesebb munkás 
kapál. Ki vigy1íz arra, hogy az éles kapa a W ke nyakát meg ne sértse? 
~leg van mondvR, hogy vigynzni kell, de hogy miként figyelik azt meg, 
igazolja azon Rznmos elveszett tőke, amelynek a nyakán kapa-sértés ej-
1etvén: ott e/fenésedett; s végre az egét-z töke nyakát kdrülfu
totta s igy elha1. 

Lehet-e uwst már c:mdálkozni a.wn, hogy az ilyen nagy telepen 
uzutáu külömbözí) okokból flzámo~ e lma: adt és visszaesett tőkék lát.hat6k. 

A uevezett te!epnek ültetési eljár1\~~ít ezelőtt 3 évvel lapomban irt 
czik!\.emben kifogásol tam. C gyanis azt mondottam, hogy ilyen felügyelet 
me l lett h~barcscsal ültetni k1~ro"s. · 

Saját ~zemeimmel láttam, hogy a keskeny és kicsiny . lyukba be
dugott vessziire •·eá öntötték a habarct1ut. Ami a lyukat felül befedte, 
t1 a vessző melletti üres térbe rnisem jutott; s igy a levegő oda szorul
ván ott a penészedf.!s állott he, mely fokozatosan gombáaodóssá vált és 
ha eddig nem, de később a tökéket kiüli. 

Még sze1·enc~éa .az, ha az igy elöltetett vesszlS nem ·kész ojtvány 
\·olt, de alanyveat~zií,· mely később zöiden ojtatván: eldflntetett'; ameny.;. : 
nyiben a döntéssel az ültetési hiba némileg helyre h<tzatott. · ·· ._, 

Öasze1ezve az ~g~sz,e~,. a: visontai a.ziSUStelepen a·z ·éo n~zetem Ite
rint ninO. gommose baczillaire, de ba volna ia, ninca ok nagyfoku 
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kéts~gbees4sre; -- mert a tudósok :\llitása szerint sz6rványos beteg•~r
és gyógyithat6. 

De lehet és vannak ott nagyszlímban beteg tlSkék, mint. ahogy leg
több nagy telepen található, de lassan é\·e_l(~n lit külömböz{í m6don hely
rehozható. 

EbbtH is azt a tanulsá~ot lehet meriteni, hogy nem kell minden 
mende-mondábol szá1·mazot- rossz hirnek felülni és nem kell m:udjá:rt 
kétt~égbeesni; -- mert egy jól kezelt és jól telepitett szöl5heu, ha az 
alany a talajnak megfelelő : nem igen kö\'et.kezhetik nagyobb baj, mely 
a telepet tönkre tenné, annál mkább, mivel az ismert bl'tegségek 
ellen biztos gyógyszereink vannak. 

A ládában eszközOlt fásojtásokról. 
A nyár folyamán egy czikkünkben elmondottuk ama fényes 

sikert, melyet a ládában mohában elhelyezett fásojtványokkal már 
a ládábar. el~rtek. 

Akkor elmondottuk, hogy a kötözetlenül elrd.kott fásojt\'ány 
már a ládában a mohában csodaszépen összeforott. 

Késöbb a kiültetés után az oskolában láttuk a benne helye· 
zett bizalom megva16sulását. 

Most összel a kiszedés alkalmával szintén megjelentünk ; s az 
eredményt teható vizsgálat :árgyává téve ugy találtuk, hogy a re
mény való:•ult ; forradások t·endkivül szépek ; gyökérzete bámulatos, 
s a jól egybeforrott ojtvány eredménye a 6o százalé~.:tólinak telje
sen megfelel. 

Midön a kiszedett ojtványokat vizsgálat tárgyává tettük, egy 
némelyik kifogásolta azon körülményt, hogy a foradás helyén a 
forrany erősen kidudmodott. - Késöbb az kifogásoltatott, hogy 
az ojtvány helyén vastagodás van. Ekkor azután az egybe torradás 
helyén a kifogásolt ojt\·ány hosszában szét vágatván belső része a7. 
egybe forradás vétetett birálat alá. 

Tény az, hogy a forrany erősen ki van dudoradva ; - tény 
az, hogy az ojtás helyén a vesszővastagabb - Tény az, hogy az 
ojtás helyén a bél m~g van barnulva, - nincs egybe forva, és ott 
egy kis ür~s helyen egy darabka idegen holt rész van. 

A forrany erős dudorodása és a vessző vastagodás alapját az 
képezi, hogy az ojtvány nincs össze szoritva, de az egybeültetés 
után kötés nélkül van dhelyezve. - A vesszön ejtett mészl ap ok 
azélei az egybe tevésnál szarosan nem talalkozván, a forrany kép
ződés az üres tért kitölti : s amidön kitölti egyidejüteg sza hadon 
korlátlanul fejlődik kiftlé is. 

A• a kérdés, káros-e ezen körülmény az ojtvány életére ? éa 
tanósságára ? 

A I'Y&korlat arra tanitott meg, hogy ha a két idel'en vessz6 
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Ö!-i-,zeforrott, a kiilsö r·;~z-'·n levő forrany nem fejlődik Sőt idővel a 
tőke va ... tag·odásával, mid{ín a töke korosodásával kérget növeszt 

. l . 1 . ' nem 1~ at 1ato. 

. .. A f~r~an.y müködP..-.;e az Összeforrasztás proczeduráját végzi. 
Kesobb Ö I!-i ata !akul fás n~s~e t~s egybefejlódik a töke egyéb fás 
rés~t:i vel, ugy lw.~y ha az j? l eg-ybeforrott tökét szétvágjuk, alig 
talalJuk meg az osszeforradas helyét. 

Lf~hPt - PZ <• ki)rülm~~ny kezdetben s1épseg1 hiba mely ké
súbb azonhan tnPgszünik. Tehát sem az a I{Örülmény, hogy a for
radás helyen ugynevezett kicsucsorodás van, sem az, hogy a ne
me~Jt!~s hely,~n az ojtván y valami \'l~ l vastaga bb, ne szolgáljon a. 
ga1dána k agg-r·da]mul 

l Lüra van ::1z :a kt~rdés, hogy az a kö1·ülmény, hogy az ojtás 
belsl'i részt'· bt· n e~y kis el barnul t idege;l részlet képez-e jogosult 
aggodalmat ? Erre ís nemmel lehet válaszolni. 

Elstlhen is legyiink tisztába honnét származik ez az önálló ide
gen kis rt~sz '? 

Kl'•t ok húl ;.;zúrmazhat. Vagy a bel csatornúból esik ki, akkor 
mtdön a púrosibs üsszetolat1k, vagy a forrany futja be azt a kia 
üres helyet, mely ott képződik. 

A vizsgálatot tdjesitök ezt a két alternati vá t állitottak fel. 

Az utóbhi semmi esetre sem lehet ; az a forrany·oöl er~det 

nem lehet. Mert ha az volna ; akkor a forrany többi részével egybe 
volna forrva. De kiilünben a belső részben a forrany nem érvénye
sül ; mivel az üssz~forott fás r~sz a belcsatornánftl egészen sima ; s 
igy az ott rekedt kis fekete önálló részecske forranyb61 nem szár
mazhat. 

De igenis származik abból, hogy a belcsatorna az ékhelyéröl 
az összetolásnál leesik. 

Kárt ez a kis fekete önállóan álló részecske nem tehet, mivel 
a bélcsatorna azon részei, ahol elmetszik, soha egybe nem forrnak. 
Elbarnulnak ; s miután a többi életk~pes belcsatornától igy elma
radnak, eddigi tapasztalatok alapján a tő életére káros befolyással 
nincsen nek. 

Me;-t ha volnának 15- 16 éves telepítéseknél feltüntek volna.
És azt kell felttmuünk, azt a szolgálatot, melyet a belcsatorna ad
dig tett : a nemesítés után is el végzi. 

Mindezekb· )J az a tanulság, hogy a mohában eszközölt páro
sitás egészen jól beválik, s megérdemli, hogy vele bövebben fog
lalkozzunk. 



A viharágyuzás és a felh6k vonulása. 
(Folytatás.) 

Legfeltünőbb a felhők vonulásának eltér6se .a ~zéltűl, mid{ín ~ele,~i,. 
délkeleti és déli s1.él uj ; ilyenkor 100 ttHetben 62 tzbeu az alsó telhok 
a szél mellől jobb kéz felől jöttek a nagy sili~Hígon, Kúu-~zent- M~~rton
ban és Turkevéu. A ~o~zél és felhő legiukábh akkor :íramhk egy Irány
ban, ba a szél nyugotról \·agy é~zaknyugntl·ól fú. 

A levegő áramhís:ínak ir:ínya a telhGk régiójában rt;vid idGközön
ként keveset. 8zolwtt ug-vau vtiltozni, s igy eg~·-e~y zi\·atar lefi.>ly:í1"a alatt 
is töbhuyirl:' :íllandó ma~ad az ; ámde :tzt~rt. \'auuak e:-;l'tek, mid{)n az el
lenkezőt is tapaAztaihatjuk. Az 1::.92. évi nugu~ztu8 ~ö-ikán Turkevén 
reggel 7 Óra flf> p.:rczkor d~lnyugaton tiint fel Zi\'alar, mely l}t>lel{ítt 10 
óra 10 perczkor délkeleten vé[zc'ídütt . ..A zinltar ,·ouulása egyezett nzzal 
a légáramlattal, me1y az alsó é~ küzepes mal!a~~águ felhőket. elélnyugot 
telií( északkelet tel é szállit~",ua ~ :íllandóan délnYugot fp!{íl t art ott. felénk. 
A f()ljt'gyzés 10 perczf>nként ti'lrtént, s minden fc.it.fegyz,;s a fclhiík \'onu
lát·~:ít délnyngoti il':inyuuak tünteti f()l. Elei11te nem \'olt az (>~ alsó fel
híikkel egés7.<'n elborulva, n~:y hoe-y a h:ir:ínyt(.lhííkct i~ lehetett hit1li; 
ezek i~ ~ óra 40 perczig :illundóau dé!u.vugutról érkt'zt.Pk. Aí'.után az 
alsó fe;bíík eg;észen elhoritothík a1. eget s ig-y a fclMííbb :íramhíst kivenni 
tüubf> 11em lehetett. De uemc~ak a felhlik ir:íuya nem nílto~wtt ezen zi
\'at ar alatt, hanem a ezé l is alig tért el a ;lélnyugot.i ir:ínytól li issé 
jobbra vagy Lah·a, ~ óra 30 pcrczkor pedi~ szélcsend t:imadt s a ziYa
tar végéi~ tartott. A !'IZél <'reje 30 f(,król el!yre leS7.lílloU.. 

E zivatar délelőtt t; óra 43 perczkor a tetőponti~ (>a·t. Azcllitt dél
nyugoton és nyu~otun dürgött az ég, 9 6mkor nemcsak 8 tétíípont kürül, 
hanem északnyugoton és éswl<keleten is dörög; majd ~' óa·a lU percz
kor ujolag délnyugoton df•rög s 9 óra 30 perczkm· m:í1· a teWponton 
van e mlís,.,dik zivatar, rnely szintén északkelet felé tart, hol 9 óra f>O 
perczkor még döi·ög. AzuM'n délkeleten ke1.d vill<ímlani éH dörögni H az 
utoh~ó dörgé8ek is onnan hallatszanak. 

EJré87.en m:hmk a lé:,!;ár:unlatok a Turkevéu 1892. augusztus ~j-ikán 
megfigyelt zi\'atar idején, m~ly délnt:ín 4 óra 45 perczkQr igen tompa 
dörgésekkel keleten kezd{ídött. Hi1·telcn vih8l'Os (7 fokos) keleti :;zél tá
madt, mely délkeleten át lassank~nt dálre fordult. Az alsó felhlik (nim
bus) ellSbb délnyugotról 1 majd délkeletl'Öl jöttek, utóbb északkeletrlll 
szét.sza~gatott. esőfelhők vonultak. 

Mit tanusat ez az eset? Azt, hogy ha valaki zivatar eléjPn fi~yeli 
vala meg a felhlSk vonulását, s azután vihar ágyukkal nekik tüzelt volna, 
biztosan áHította volna, hogy 8 viharágyuzás nemcsak megállapitotta a 
felhőket, hanem ellenkező irányba iR terelte, mivel a zivatar vége felá 
már nem délnyugotról, hanem északkeletrlSl jöttek. Pedig turkevén nem
csak lb92-ben nem lövöldözték, hanem mé~ ma sem riasztják a felhlS
ket viharágyuitkal. 

De lllég máa következtettSet is enged meg az emlitett eset. 
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Ha a telep,. fe~.ügyelöje, föltéve, hogy telep is, meg felügyeliS is 
lett volna, .az .. elso .dorg:és elbuugz~sn után 4 óra 50 perczkor megnyitja 
a keleten feltunt ~r\·atar ellen a v1harágyuk tüzelését, s tapasztalja, hogy 
fél óra mulva a zrvatar megszünt, b:ítr.tn ilyen jelenMst küldhetett volna 
felettes hat6ságának. Félórai heveH tüzelés után sikerült a veszedelmes 
elemet megfékezni s a zi vatart feloszlatlani. X. Y. telepfelügvelő. 

Telepfelüg:yeWnk azonban nem sok:~ élvezhette volna a· gy{izedclem 
édességét. Ali~ telik el egy 6ra 8 a tetőponttól kissé keletre megdördül 
az ég. Talpr·a legénység'! Szól az :ígyu, a legény~ég dalgozik, de a féket 
vesztett elem nem akar c~endesedni, hol délkeletre, hol északnyugotra 
távozik ugyan, de ujra a tetííponton jelenik meg. ·KétségbeeRett.en küz
dünk. Y ~gre m:ísfél 6r·ai munka nt~l:n megtörtük a zivatart, mely két
fel(> ~zalwd va, rPszint u(olnyu~otra, részint nyugotra (vagy kevésbbé pon
tosan jeli)lvc a S.lemhat:trt), azaz északnyugotra huzódott.c Bátran el
küldhctte voluu e jclent,~st is X. Y. telepfelügyeW. 

I me, mckkora níltoz:ísok rövid ideig tartó zi vata r alatt is. Hát 
ha azután olyau égi h:i:bor·u tör k~, mely 6 61·:\n éH 12 perczen át 
harezha f-lz:lllitja \"éRzes elemeit. s megreme!;!'tet embert és állatot, vajjon 
ki ts!"ez kPrlve: s ki tal:íi idíít. ennek a ml'gfigyelésére! 

H n:-:z ,·,\. alatt (•gy izhen \·olt alkalmarn ilyen hoss1.u ideig tat tó 
zivubrt megfigyelni, Tokajtlíl mintegy l O kmnyir-e délen, Tardoson a 
Tis7a meiiPtt l ~;>;8. julms 28-ik:ín. Az el H() dörgé~ déluMu 2 óra 58 
perczkor dél-d~lnyugot feWI hallat:-;zott. 

A ~ztq a Nappal ellenkez{;)e~, az :írumlat a felhi)k szintájtín pedig 
a Nappal eg:rcz{:Jeg t'01·dult :íltalában \"én~. Az alsó felhők leginkább dél
rííl éH d(;Jnyngotról jöttek, idíík(izüuként azonban nyugotr61, északnyugot
ról é:-: él"'~.ak ról i:-:. V olt e!ólet, hogy az egyik alsó felhíí délről, a másik 
ugyauakkor l-~zakr~l jött, termés?.etesen nem ugyanazon a s~int11jon. A 
zivatnrf<>lhű t<·h.:je felnyult a fel~ű lég·áram szintáj:1ig, mely a zivatar· ele
j~n nyugotról jött. 

A milyeu \"áltozatos volt a lég:1ramlat, annyira változékony volt a 
villámlás lu·lye i~. Hol a tet{ípontig r.t·t a zivatar, hol tá\·olodott tőle 
ujra u tet{íp,tJltun, hul ki~ebb nagyobb t:í\"olságban vill:1mlott ~ R szem
hatlír kiiliiuhiiz őr(>szein hol itt, hol ott dörgött. 

Mir!tho~y tehát egy-egy zivatar letoly:1sa néha igen bonyolult, a 
vihadgyuzá~ felii~yeWi réMzér·iíl tett jelentések a zivatal' megállitását·ól, 
feloszlat:iHliról, na:í~ ir:\nyba val0 tereiP!'Iét·{íl, pontosaágra t's megbizható
flágra nézve !'IZ~Ímut. nem tarthatnak. Hi8zen ha az ágynz~ís csakugyan 
ha tuu is l'lÍ, nem tudjuk, ,·ajjon ~ígyuz:\!'1 n~lkiil is nem épen ugy történt 
\·olna· e minden, m int. a hogyan :igyuzt\ssal történt. Az ágyutelepek me l
lett fehíllitott meteroló~iai tíllomások, a dologhoz értő megfigyeWkkel, 
tudnák e~ak megt·ztítollÍatlanul igazolni, ho~y vajjon a zivatar épp ugy 
folyik-e le tigyuzli~ kit~ér·etében, mint ágyuz:~s nélkül. 

E követelm(>uyek Olaszorezágban már ~leget is t:ettek. A római 
meteorológiai intf.zet Felaő-Olaszor~:~zág nyugotl és keleti részén egy·egy 
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ellenlirz6 állonu{st :íllitot.t. tel, ho~y fi!!yelemnwl ki~~rje mindazokat a lég
köri jelensé~eket, melyek az :íg-yuzar; ~o~zemp•mtj:íb61 tekintethe jöhetnek. 
A nyugoti ellenőrző :íllouuís vezetiíje Hi~~:zo tamt'l·, a keletie Dr. Pochet
tino; amannak tet·P let én 24 Lf>, emennek vidékén 7000 v i ha•·:ígyns :illu
más müködött 1900-han. Pochettino u~y tapa~ztalt.a, lll)gy az :igyuz:hmak 
a felhéíkre való hah{~ár6l a lcgelté•·ííbb, ~(it a leg-ellenmoud6hh :íllit:\s()k
nak b6dolnak az ember·ek; Hizzu pedig :íllitja, hogy neki l'loha~em ,·olt 
alkalma megfigyt>lni, hogy a lö\·öldözés a felhíiket feloszlatn:i_. mit pedig 
sokan olyan ~ok~zor t:\pasztalni véltele 

EO'véh ncvezet·<.'S doldQ'r61 is értesit még u két olasz tudós. Po .. lwt-
~. ~ 

tiuo :Olitja, hogy a \·ill:ím lövöldözés alatt is lee~apt>tt a vJhar:i!.!)"ll:-4 te-
leprl' ; Hizzu pedig azt mondja, l~<)gy nem áll, mintha ,,z ('lf'k t.romos je
lensPgek a lövdl!lt:'pt•u 1-:e\·csbednének, mit tényekkel igazdl is. 

Azt hi:-~zem, hogy nincs uly,tn tucló8, b l:\ n ember ~em, ki lll' ,~haj
tan:i, ho!!y h;ir sikerülne u jé~e~í)t. 1\gyuz:\~sal kiküszöhi'llni a t<•rmúszt>t 
csap:isuk l'lor:.;:ihól ; de attól tartok, hogy ellene mo:-~L sem ~ikl•riil a vl>· 
dek•·z~•~, tip u~·~· ne111, mint nem l'oiket·illt a XVIII. flz:!zad \·t·gt>B ~ a 
XIX-ii..m·k elején, mikor ,.i ;i:ímh:ít·it6ld.:nl al-' a1·t;ík a tel hiíkl'l eh·k u·o
ruo~s:iguk tól megfosztau i, ho~y a j~~t>s() képz{íclt;s,;t mc~at.-ad:ílytJZZ1ík. S 
b:h Pg)'('~"~ tud6tmk akkor is fig~·elm(';,.,tettt>k, lw:!y az l'lekt.t·omo:-;~:Íl! rwm 
oka a j0ge~iíBek s ho~y lehetetlen:-~{og azt el,-onni u jeg-e~ felhiikhííl, azét·t 
csak terjedt a i:iz B :Hlitottlík a meghegyezdt 8Zliltákat, c~(IC~aikat =--zal
mukiitéilel (isto:zekiitve a talujjaL Maj<l ~:írgarézzel látt:ík el a t•s6e~okat 
s a ~zalmaköt~llel kenderma<hmgot hoztak. Tud0sok, gazdák egya•·1ínt he
le8z6ltak u dologban s gyüjtii~ ték az adatokat épen ugy, mint most e 
jégháritók has.znos és kev(>sbhé hasznol'l volllír61, melyeket a mczíín fel
állituttak, néhol oly f'Ürün, hogy pld. Predaglioban Bt·escia mellPtt 50-
50 métet· t:ívolstígra állott egy-egy sz1ílfu s igy e községben 1300 ilyen 
jégháritó nyujtotta a védelmet. S j6llehet a franczia tudományos akadé
mia nev~ben Charles és Guy Lussac e jé~;hárit6k hatástalan volhít han· 
goztatta, S7.ámuk c~akhamar meghaladta az l milti6t Franc:t.iaország, 
Svájcz, Olaszort!zlíg, Ausztria, Bajor<m-1zzfg és a Hajna területén. 

De mikor azután hHhík, hogy a jégeső ~p ugy pusztított a v~deu, 
mint a nem védett területen; mik.,r meggyőződtek, hogy nemcsak védettP 
hanem a nem védett vidéken sem esett jég, lassunként ahhohagytak a. 
további kisérletezéssel. 

Adja isten, hogy most jobb eredményt érjenek el ! 

Nyem. Sima& l),vid könyvDyomdájában Gyöngyöaön. 
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