
XI. évfolyam 1902. a. szám. Gyöngyös, augusztus 28. 

A SZŐLŐBEN 
(Ezel6tt: "Egy év a 1zólóben") 

Havi folyóirat szölösgazdik szAmira. 
'l 

\legjeldnik: minden hó 28-tul. ji SzPrkeuió és kiadótulajdono11 
t:lótizetési d( gg_é_sz_e_·v_re_2_fr_t. __ _j__ CSOMOR KÁLMÁN. 

Az idei szüret. 
A szőlőszürtt két résí':re osztandó. Az €'gyik a csemege

sz6lők. a máeik a borlizőlők szedése. 
A Cdemegeszőiő'kről lapui1k mult !'z8mában elmondottuk 

nézetünket. S ime, mint · mfíl· eddig tapa~ztalható: 
Be ldt igazolva az, hoP'y a csem(·geszőlő keresett ; mert 

mióta Hz uj kulturával fo~lalkozunk, olyan nagy kereslet soha· 
sem volt, mint ez évben. 

B,~ r az ig n z, ho~)' a kereskedők a Elzénzálok mindenáron 
le aka rt rí k a csemegl·~z016k á rá t tön1 i ; de C:" ak egyesekét sike
rült recíbent)lni, a kik tizutr.n 24-26 fill?r~rt }lOCB~kolták el 
8ZŐ)őjüket 1 ?R lllOt:it I:'ZOlllOI'UHD JJ?zt(>k, mikor az ár [)6-- 45 
fillér között váltakozott. 

M~>t.dndokoltuk h cFeme~e8zúl0k f!rait azzal, hogy az idén 
az H lmormi)Ol időjcíJ á.Fhall általállo~r-cíghau ~en1miféle gyümölcs 
nem tPrmHt u~y mi11t má~ (vl•t·n; és i~y A fot.?snsztás a cse
mP.p:t· ~zőlón· kt>rült ; mt-ly :t l.::ert>tddet erősen Pmelte. 

Mo~t prót,(tlkozuuk a l·or:?zűl6, illetőleg az uj bor árára. 

nézve 11vi ln tkozlli. 
ol 

~liután » t·,·ltéíl kt>zdVl', S('lll a tavat'l, sem a nyár nem 
volt n·nch-zeru~ : a ~z(ílőtErmés st:JlJ fo~ mindenkit kie!t;giteni. 
Előezör i:-: l tá t r {tit atta a ft·rm~r;}wza mot a ta v aszi hűs időjáráa; 
a nH'rmyiht·n a sz{ílő a legtöbb hPlyen a virágzásban meghult. 

Ez az t~lt3{Í ku1niJtit~1~ a me11nyi:3égre káros befolyással volt. 
Kövttkczf'tt a késői fejl6dér-:, ugyannyira, mit3zerint egész 

bátran elmon<iltatjuk, hogy a szőlő érése legkevesebb két hét
tel hátrább esett. 

Ez pedig a miHőség rovására történt. 
A minőség és mennyiség hátrányára van pedig azon kö

rülmény, hogy legtöbb vidéken az augm~ztus és szeptember h6 
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oly óriási h()s~g~el párosult szárazsággal folyt le, hogy a szőlő
bogy6k nem birtak kellők~pen kifejlődeni. 

Összev~ve az egészet: az id~n közepes lesz szlSlőtermés 
41 tal ában. 

Ha az elmondottakhoz hozz~ívesszük m~g azt 8 körülm~nyt, 
ho~y t~zeptember hó v~g~n éjjel oly hidegek voltak, milyen 
hidegre ebben az időben a legöregebb emberek sem emlékez
nek ; é>s hogy ezen éjjeli hidegek 8 l apoR szőlőket, de különö
sen a nagy mennyiséget adó homoki szőlőket illetőleg a.zok 
leveleit. elfagy~untotta. HH mondom, ezeket az előbbiekhez hoz
záveE~szük, a helyzet k~pe feltárul, s tisztán feltűnik, hogy az 
idén közepes, és a lapos helyekPn, ahol a fagy a ~zőlőleveleket 
megfaJ!Y8Elztotta, s igy lehulltak- silány minőségű borok lesznek. 

A szőlőlevelek ilyen korai lefsgyása, különösen a jelen 
évben, rendkivül nagy csapás; mivel a szőlőbogyók, mint fön
tebb mondottam, fejl6ciésükben legalább k~t h~tte] hátra ma .. 
radtak. ~!ivel pedik köztudomásulHg a szőlőlevelen át i~ táplál
kozik a t3ke, tt·hát a levél nélkül mt~radt tőkék nem táplál
kozhatvá.n, fejlőd~sükben megállanak. s igy az ~retlen szőlő
bogyó m~g akkor is érPtlel' marad, ha az eg~~z hideg őszig, 
novern her hó ig kinn marad. 

A szőlőlevelek miudig, de különösen igy szüret előtt fe
lette na~ybf·csüek a tökén, mert a czukoranyag ~yiijtést-t segí
tik elő. 

Ha a szőlőlevél a nyári idényben bármi oknál fogva hull 
le, az még a hóualjakhól valahogyan elétör; A u~y ahogy 
v~gzi élettnni müköd{,sét a fiatal, kis 1ev~lzet. DP, már ilyen
kor, ninc~ idő a lev~tzet ujabb elMör~s~t várni; s a gazdának 
sincsen ideje a szőlő szÜI"f'telés:;.zel várni; ~ nincs hátrJI egyéb, 
mint. az igy levelétől megfo~ztott t(áke termésl-t leszedni. 

Összegezve az egészet. A Azőlő a virá~zásban me~hullott ; 
-· a nagy szárazsá~han a hog·yók uem fejlődtek ; - a ~zep
tember hide~ éjszukákou a levelek lefagytak. Ezek össze~ezése 
után bátran kilehet mondani, hogy ez évben kevéA éA általh.han 
gyenge borok lesznek, melynek következése, hogy a jobb borok
nak meg lesz az ára. 

Bárhogy iparkodnak a szenzálok, kereskedők az idei bor
árakat letörni, a gazda álljon kérlelhetlenül, és a jobb minő
A~gű borát illő áron alul ne pocsékolja el. Ha van mult évi 
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jó bora, arra is eljön a vevlS, csak ki kell tartani, nem szabad 
el pocsékolni. 

• Ak_inek pedi~ silá~y minős~gú bora terem : az szökjön 
tőle, adJa el annak! aki azután azt szesznek segitségével vala
hogyP.n fogyasztó- k~pessé teszi. 

Hiányos maradna tanácsunk, ha még arról nem értekez
nénk, melyik hát ez a jobb bor, amelyikért jobb árt kell kérni, 
~s melyik az & silány, nu~lytől szökni kell. 

Alik,~r a must kiforrja magát borrá, akkor már a szájiz 
osztályozza a borokat; must korában pediJ!: a czukorfok. Az 
a must, amelyik 15 fokon alul marad : silány. 

A 15 fokos türhető, gyenge, a lti fokon felüli must jó, 
közepes bort ad. 

Tehát az a. must, amelyik l 7 fokot elér : a gazdát feljo· 
gositja, különösen a jelen ~vben, hogy ne szökjék el tőle. 

J'\ szölószeti és borászati kongresszus. 
Poz~onyban sn·pttmber hó 24-én tartatott meg a II-ik or..;zá

gos borás1ati kongres~;zu~, melyen a ~ző1észet érdekeben felette fon
tes megálldpodások határozatok törtt'~ntek. 

Legelső és leglényegesebb volt Baros ~árolynak a magyar 
borok értékf•sitésére vonatK.ozó felol va~ asa, me ly kivonRtban a követ
kezöket foglalta magában. 

l. Statisztikailag kimutatja, hogy hazánkban 409 ezer hold szö
lőt pusztttott ki a fiiloxera, Hogy ebből eddigelé kötött talajon 
126,042 k. van felnjitva és a homokon 147·477 k, hold uj szőlö te
le p1ttet~tt. 'l\· hat összesen 3 7 351 y k, hold van termés alatt. 

A ri·gt jú :dőkbtn ,·olt idíí amikor 5422ooo bektoltter bor ter
mett . .Még a öo-as L'\·ekbf~ll is termelt 2!yoy.ooo hektoliter. 

A filloxera pusztitá'5a fo!ytán ezen termés mennyis~g leesett 
797.uoo hektolit.erre, ntig ezzel szemben az 1 goo. évben már 1,8oo.ooo 
bektoltter hort szürtek el. 

Ezekből annyit állapithatunk meg-, hogy most a régi mennyi-
ségnek mintt-gy harmadrésze terem. 

A kivitel a t;o .. as években ,·ol t a legnagyobb mondja ali! elő
adó ; de hát ez nem is lehetett másként, mert eklior már a ftlloxera 
romboló munkáját Francziaországban nagyban folytatta; s igy azon 
piaczok, melyek Francziaországból fedezték szükségletüket, a ma
gyarországi piaczokra ,·oltak szorulva. Sőt egyenesen a francziák is 
hozzánk fordultak. Ezért volt legnagyobb a .Kivitel a nyolczvanas 
években, az igá.tsághoz hüen, ezt kell megjegyeznünk az előadó ur 
felol vasására. 
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Felolvasó azt hiszi kellő eljárással meg lehetne hódítani a 
kü1honi vásárlókat; miért is két irányban tartja szükségesnek a 
tanulmányt; egyik irány a hazai borfogyasztás emelése, a másik 
irány a külföldi kivitel előmozditása. 

A jó bor értékesitésének egyik alapföltétele az olaszbornak 
hazánkból való kiküszöbölése. 

Ezt mi is valjuk; valja egész ország, és éppen azért nézünk 
nagy aggodalommal a miniszterelnök kiegyezése elé. 

Kivánja követeli, hogy f. évi deczember hó 31-én tul már 
olaszbor ne jöjjön b~ az eddigi vámmal. 

Nohát ezt mindannyian aláírjuk ; s azok a 5Zámtalan kér
\'ények, melyek ez érdemben a kormány elt1ökhöz fölterjesztettek, 
mindazt kérik követelik. 

II. N agy akadálya a magyar bor értékesitéséuek a borhami
sitás is. 

Felsorolja, hogy a borhamisitók elég szigoruun nem l~sznek 
megbüntetve. Hogy csak a tetten érésért csukjuk el, akkor is r:.>vid 
időre; azt javasolja, hogy sulyos biintP.tések kiszabhatásaért kérel· 
rnezze a kongresszus a törvény módositását. 

l\lagyarország összes bortermelői szivezen hozzájárulnak ezen 
kérvényhez, mert az eddigi pÉ:nz'büntetés az erkölc~ében u~y is meg
ingott és a bamisitas által már jóval több pénzt szerzett, egyén azt 
könnyen kibírja fiz~tni. 

Volt idő régi egyazerü \lilágban arra, mikor a borhamisítókat 
a legszigorubban ~őt halálra is ttélték ; de a mat humanus kor sok 
esetben c~ak dédelg-et s félve büntet. 

De hát az előadó ur nem mondotta el, hogy a hamis bor ké
slitést még egy más körülmény is nagyon előseg!ti, az, hogy a ha
misított borokat teljes biztonsággal nem képesek felismerni. 

Tudunk esetet, ahol a me.~r2mült bortulajdonos, ;a kereskedő, 
megrémüh·e kérte a borellt:nürző bizottsá~ot, hogy csak abból a 
bordó borból ne vegyenek, mert azért ő maga sem áll jót : azért a 
vegyeiemző bizottság még sem talált benne ktfo~ásolni valót. 

~o hát itt i~ kellene valamelyes helyesebb utat·módot kita
lálni. - Hogy azután a hamisitott bor mmden körü}m:~nyek k<lzött 
feltétlt·mill felösmerhető és megállapitható legyen 

Erről i" meg kellP-tt volna emlékezni ; mert ha eZl'll utat meR" 
nem találják, az eg-ész intP.zked•~s egyes ~:!"eteknél illuziori<.;sá válik. 
Azért vannak tudósok, azért vannak szakemberek, é~ azért van a tu· 
domány és a kormány, hogy találtassa meg a biztos utat. 

III. A magyar borárak alacsonys:l:.!ának- egy1k főokául a magyar 
boritaladót tekinti. 

Ebben is osztozik n~mcsak a szőlé!'\Z, de az egé.,.z küzünség is. 
Ez nem uj dolo~. Ezt mar sokszor soka n elmondották, sőt a kér· 
vényezők egyikéne!t. a pénüg-yminister ur ki is jelentette, ho~y azok 
alászállítását a háztartás egyensulyának megtámadá~a ndkül nem 
teljesitbelL 

Tehát kivan mondva. Punktum l .• 
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De hát azért ezt ismételten kell kérni, s mindaddig zaklatni 
a kormányt, mig be nem látja, hogy ezen tarthatatlan állapot mig 
egyrészről a borok áránák lenyomása{t, más •részröl a föld népének 
a borélvezetétől való elvonását. és a lélekölő pálinka ivók számának 
nagy arányban leendő szaporítását idézi elő. 

Egész egyszerü meg.fejtése az, ho~y egy liter bor a nagy adóz
tatás~k mellett ·so-6o hllér; egy hter pálinka 48 fillér ; s miután 
egy hter pálinkától 3-4 ember is megbódul, egy liter falusi korc~
máros _bora pedig nem lelkesit: ugy a nép csakis a pálinkát fo
gyasztJa. 

De meg az sem tévesztendő szem elöl, hogy a nagy fogyasz
tást az olcsó bor képezné. Mert mig a drágább borok jobban el
kallódnának, az eddigi adóztatás mellett az olcsó bor azt nem bírja 
meg. 

Azt kellett volna tehát az általános közérdek szempontjól han
goztatm, hogy ha az általános:-ágban nem lehetne a boradókat le
szállítani. legalább az olcsó borok adóztatását kell egyelőre keresztül 
vinni, hogy igy a nagy fogyasztásnak a c;;zegényebb osztály is meg
nyere~sék. 

Biz kár, hogy ennek nem adatott kifejezés. 
IV. Nehézségül említi fel azt, hogy a boritalmérési adók az ál

lam által bérbeadatnak : helyesebbnek találná, ha azokat a közÖn• 
ségek vagy az állam kezelné, azért is, mert a regálé bérlök sok 
helyen egyszersmind borkereskedők is. 

A boritaladó bérlő eltekintve az előbbitől valóságos Isten 
ostora a bortermelőre, akinek pmczéjét örökösen vizsgálgatja stb. 

Szüksége.,nek látván, hogy a borértékesitü szövetkezetek 
feltétlenül nyerjenek bormérÉst jogot. Hát biz az nagy anomália. 
Csak egy példát mondok, a Gyöngyös-vtsontai bortermelök szövet
kezetének horroérése iránti kérelme majd nem egy félévig jött-ment 
mig végre, nagy konyerálás után megkagta az engedélyt. 

Itt azon ban h•mét elfeledte felemliteni az eladó ur, hogy 
kivánatos volna, ha a termt>löknek legalább féléven át a bormérés 
megeng·edtetr:ék. 

Kivánato~nak tartana ha m. kir. honvédségi és közös hadsereg 
kantinjaiban 1 frt alul csak magyar bort mérjenek. Hasonlóképen 
tegyenek a vasuti hajózási s egyéb köztekedési vállalatoknál is. 

No hát ez csak szóvirág! l\iert ha a1 olaszborok vámja kellö
képen felemeltetik : ninc~en reá ~ .. et, hogy az olcsóbb borok mások 
mint hazai termf>kek legyenek. Ez csak azon esetre foglalhatna he
lyet, ha mindnyújunk mely fájdalmára az . ol~sz borok behozatala 
meg nem akadályoztatnék ; midön ezen mdltvany megtétetlk, már 
akkor as olaszborok kiszorításának teljes reménye némi csorbátSszen-
ved. Végre .. . . . . 

V. azt magyarázta, hog-y a kulhom ptaczok rneghódttasának elé-
sére egy nagyoLb arányú szövetkeze~re ~an. szü~ség_! 

Ezt a szövetkezetet Bpe~ten kivánJa telálhtam, mely JOO.ooo 
frt. alaptőkével alakuljon meg. 
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Ezen 300.000 frt. alaptökéhez Ioo.ooo frttat a földmivelésügyi 
miniszter mint részvén'yjegyző járulna: má-; szóval 100 ezer frt. 
értékü részvényt ö tartana meg, a 200 ezer frt: értékü részvény 
pedig a közönség közötL találna elhelyezést .. 

A ki a szövetkezet tagja lesz : boraJt a szövetkezet utjl(n 
értékesitheti ; s a beküldött borokra elöleget kap. 

Az üzletrészek hosszabb idő alatt lesznek befizethetők. 
A szövetkezet a beküldött borokat hazás1tja értékesiti. 
A ten·ezet egyenlőre 40 ezer hektoliter horra lesz berendezve. 

A központ vezetése, támogatása mellett alakulnak a vidéki 
szövetkezetek. 

A szövetkezet a borokat hordókhan vagy palaczkokban 
houa forgalomba. 

Belföldön, Ausztriában és kiilföldön elárusító helyeket állit fel. 
Borárveréseket rendez; utazó ügyni\köket tart. Eg-y szóval a hazai 
borok ertékesitPsére m1ndent megtesz. 

Az.után kijelenti, hogy a központi szövetkezet már alakulóban 
\'an, s az aláirási ívek mihamarább kifognak bocsájtatni ugy, hogy 
az alakulás még ez évben megtartható le~ycn, 

Ezután felhívja a vidéi{elwt, hogy minél elöoh alakuljanak meg 
a szövetkezetek ; s a vidi·ki szövetkezetek fogják megadni a keretet 
a központi szövetkezethe7. 

Végül ajánlja, hogy a Fölmivelésügyi miniszter kéretnék fel 
fel arra nézve, hogy a szövetkezetet olcsó kötesünnel hímogassa. 

A pénzn~ szüksf>g van a berendezétmél, szerel,~snél és szüretkor 
a feleknek nyujtandó elölegekre nézve. 

Azt mondja, hogy bizto~ a reménye, miszerint az Osztrák-Ma
gyar-bank a vidéki ~ZÖ\'etkezeteknek is nyujt kölcs()nt a központ 
által megerősített raktárjegyeikre. 

Még több egyebet ernlitvén föl ~ végre a hallgató~ág türeimét 
megkö~zonve a kövl~tkezö hat:~rozati javaslatot terjeszt elé, melyet 
csekély é~ lényegtelen módositással elfogadtak. 

Az elfogadott javaslat szószerinti szövege a következő: 

llatározati javaslatok. 
A kongresszus mondja ki a következőket : 
l. Felír az m. ktr. miniszterelnök urhoz é~ a füldmivelés

ügyi m. kir. miniszter urhoz, kérve, hogy a kormány az olasz 
bor behozatalára \'onatkozó eg) ezményt idejében mondja fel, 
az autonom vámtarifábam és az uj kereskedelmi HZerződések 
által tegye lehetetlenné az olasz corok behozatalát. 

II. Felir a földmivelésügyi m. kir. miniszter urhoz, kérve, 
hogy a mesterséges borok készítése és forgalombahozataláról 
szóló 1893 : XXIII t.-cz. !;.tigorubb végrehajtása, a büntetések 
sulyosbitása czéljából szükséges törvény vl(ltoztatást egy mi
elóbb a képviselőház elé terjesztett novellával kezdeményezze. 

III. Felir a képviselöházhoz, a pénzügyi m. kir. mjniszter 
urhoz, kérve : 
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a~ hogy a borita}ad6t legkevesebb 50°/0 -al szállítsák Je, 

egyenlősitsék az egész országra nézve, ugy, mint az Horvát
or~zágnan van; 

b) a bortermelőt rnentse fel az állam a háziszükségletnél 
elfogya!,ztott bor mega~óztatása alól; 

c) az I 892 ; VI. t.-cz. azon rendelkezése, mely szerint az 
italadó, egyáltalán a fogyasztási adók bérbeadhatók, töröltessék; 

d) a boritaladó l~hetőleg a községekre ruházta:;sék, ahol 
ez kere~ztül nem vihető, kezelje közvetlenül az állam. 

Yelhivást intP.z az ÖsHes vármegyék és gazdasági egye· 
sületPkhez, hogy a kongre'l~zuséhoz hasonló kérvényeket ter
jesszenek fel. 

IV. Felír a pénzügyi m. kir. miniszter urhoz és kéri, hogy 
az alakuló borértékesitő szövetkezetek italmerési engedéiyt ad
dig is a megbizható fogyasztási szövetkezetek legalább korlá
tolt ktmérrst kapjanak - nehézség nélkül. 

V, Felir a honvédelmi m. kir. míniszter urhoz és a közös 
hadügyminiszter urhoz, hog-y a :Magyarors ág t~rületén levő 
katonai kantinak bérietei közé vegyék be, hogy 1 frt literáron 
alul csak magyarországi bort árusithatnak, egyuttal kéri a 
miniszter urakat, hogy hassanak oda, hogy katonai kórházak, 
tiszti kaszmók é.;; étkezök az ország terüietén lehetőleg magyar
orszá~.d bort fol!,aszszanak. 

VI. Feli r a kereskedelt. mügyi m. kir. miniszter urhoz és 
kérJ, hogy rend•~ljf' el, ho~y a saját kezelé~e alatt levő vasutak 
gyárak és mühel)·ek vendégloinek bérbeadásánál a szerződés
ben kössék ki, hogy egy forint literáron alul a vendéglőben 
csak magyarországi bort szabad lírusitani, kéri egyuttal arra, 
hogy h:ht->tő t::-élyesen has.::ou oda is, hogy az országban le\·ő 
más kezelf>~ alatt álló vasutak, tPngeri és hajózá~i vállalatok 
vendéglöi ?~ étkPzdéiben hac;;on16an csak magyarországi bor 
legyen kimérve és eladva. 

VJI Fdir a pénzÜ!!yi m. kir. romlszter urhoz és kéri, 
hogy ;~ \·ezetése alatt levó b:tnyák-, buták-, gyáraknál esetleg 
levő vendé~lők és f>tkezéihelyeken csak magyar bort mérjenek. 

VIII -Felír a töldmivelé~;ügyi m. kir. miniszter urhoz, csa· 
tolva a IV. V. VI VII. sz. felirati másolatait és kéri, hogy 
azokat meleg pártfogásába véve a megfelelő helyen támogassa 
egy uttal kéri, hog y has<..on oda, hug y a kezelése alatt levő 
uradalmak korcsmát bérh~adásánál ki legyen kötve, hogy azok
ban magyar Port mÁrjent~k 

IX. Felir a földmivelés1 m. kir. miniszter urhoz, megkö
szönve a központi szövetkezet mt>galakitásához nynjtott segitsé
get é~ áldoöatktiszséget. 

X. Felir a kepviselúházhoz, a földmmelési m. kir. mmisz
t~r urhoz é!:i a pénzügyi m. kir. mjniszter urhoz: 

a) hog·y a szölőtermelő kc)rében alakuló borértékesitő szÖ· 
szövetkezetek első horháza é~ pincze-felszerelésének beszerzését 
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könnytl, hosszabb idő alatt törleszthető állami kölcsönnel se
gitse elő; 

b) hogy lehető rövtd idő alatt novella utján változtassák 
meg -ez 1875. XXVII. t.-cz. a kereskedelmi törvénynek a köz ... 
raktári warransok kibocsájtására vonatkozó részét ugy, hogy 
egyáltalán termelök szövetkezetének a kibocsájtás kedvezöbb 
és a szövetkezeti formához megfelelöbb feltételekhez legyen 
kötve. 

* * • 
A nevezett kongresszusnak sok egyéb tárgya volt még, me-

1yeket jövő számunkban ösmertetünk és elmondjuk nezetünk~t, 
amint elmondottuk közbe· k()zbe a fennebb előadott jelentésre. Ez
uttal csak egy felette nagy jelentőségü dologra kivánunk nyilat
kozDi; az alakulandó országos-központi ~zövetkezetre. 

Az alakulandó központi szövetkezet sokat igér ; és ha c1bból 
csak egy részt vált is be: üdvözölnünk kell annak alakul:i~át. 

Csak egy része homályoq előttiink. Lehet, hogy a megalakulás 
után c1 részletekben ez megvílágosul; az nevezetesen, mily viszony
ban és minő kere~ztülviteli módozattal lesznek a vidéki szövetke
zetekkel? 

Mert ha az összekötteté~ helyen lesz és a vidéki szövetkezek 
megtaléilják benne a számadásukat és előnyöket, akkor mmden jó 
lesz; de ha a vidéki szövetkezetek érdeke csak hóvirág lesz ; és az 
a központi szövetkezet csak bizonyos hozzájuk közelálló egye~eknek 
köröknek érdekeit s?.olgálja: akkor fennállása nemcsak nyilvános 
konkurenczia lesz a vidéki szövetkezeteknek, d~ hátrányos is lesz. 

Ezt azon tapasztalatból meritjük, melyet a tenálló szövetkeze
tek életében tapasztalunk. 

Mert igaz ugyan, hogy a magyar kormány és ennek közegei 
sok buzditó szóval, le- és felirásokkal ellátják a szövetkezetet, de a 
támogatást silányul mérik; azaz alig valamit, vagy éppen semmit 
sem tesznek. 

Egyéb támogatásba a szövetkezetek nem része~ülnek mint a 
törvény által nyujtott kedvezményben; s abban, hogy a budapesti 
központi szövetkezet bizonyos összegü kölcsön tesz folyóvá akkor 
58/4 százalékra, mikor az egyes bankházak a szövetkezetnek 43/ 4 szá
zalék kölcsönt nyujtanak. 

Kezdő kis szövetkezetnek igaz, hogy ez is nagy előny, de 
Pgy megerősödött oly szövetkezetnek, melynek élén pénzügyi em
berek állanak : ez a kölcsön nyujtás bliktri ! ... 

Ha most már azutin a központi szövetkezet nagy anyag-i tá. 
mogatásban részesülne, és csak egyes érdekköröket szolgálna és a 
vidéki szövetkezetek csak statistáknak tartatnának ~ ekkor egyene
s.~n kivenné kezekből azt a megélhetési kenyeret, melyet azok ~ve
ken át kitejtett munkásságuk és áldozatuk mellett megszereztek. 

De ez még csak feltevé~, s ne adja az ég, hogy bekövetkez
zék, Ne következ;:ék be az, hogy a nagyok, a magasak t'•s értéke-
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sek, a kicsinyek és segályre támogatásra szorultak hátrányára győ
zedelmeskedjenek, 

Ez irányba n tehát még várakozó állást foglalunk el, s várjuk 
a részleteket. S ha ott megnyugvást találunk sorAha állunk az ö 
zászlóvivö1knek; ha nem: akor ami gyenge ~rönkhez képest meg
teszünk mindent, hogy magunk szörü szegény szőlészek érdekét tá
moga~suk. 

Ne várja azt tőlünk senki Istenfia, hogy azért mert ezt vagy 
azt ezek vagy azok mvndottak, meghajlunk és bókolunk · azt csak 
akkor tesszük és pedig nagy készséggel, ha a dolog ti~ztaságáról 
és a köznéprevaló hasznossagáról megvagyunk győződve. 

Ne csudálkozzanak az el6adó ur és társai, ami magunk tartása 
felett, hiszen minö nagy hanggal csinálták az országos központi 
minta-pinczét. És kérdem: mi lett belöle ? Elérte-e ezt a nagy, ezétokat 
melyeket hozzá füztek? 

Akkor is azt hirdették, hogy a kormány ama nagy mérvü tá
mogatása meHett a külhoni vevőket megszerzik, - hogy a magyar 
boroknak országos fellendülést csinálnak. Ez kérdem mit érték el? 
Semmit, mert ha a czélt elérték volna: akkor nem hirdetnék, hogy 
a szövetkezet feladata a külhoni vevök megszerzése. 

Lehet, hogy egyes közel levő egyének találtak benne hasznot, 
de a nagy közönségnek abból vajmi kevés vagy semmi sem jutott, 

!\agy borvidéken lakom, hallottam egy-kettőt aki borát be
adta ; de a leszámolásnál éppen egy cseppet sem hallottam di
csekedni. 

Pedig hát ez az országos központi rr.inta-pincze egészen a 
kormány szárnya alá bújt. 

Nohát kérem, ba ezt ts vesszük szemm,:rtékül, akkor ne csu· 
dálkozzanak, ha az alakulandó országos-központi szövetkezet iránt 
tartózkodással viseltetünk legalább addig; mig annak müködésér61 
kiviteléről a vidéki szövetkezetekkeli viszonyairól teljes tudomással 
nem birun l--. De ha csak egy részét megvalósitja annak amit igér, 
és ha nem is ad semmit a vidéki szövetke,eteknek, de nem is vesz 
el tőlük semmit: már ekkor is meglesz létjoga. 

Tehát várjuk a részleteket. 

A jövő évi kilátások. 
Hát n1ár ez mi akar lenni'? ! Hát hogy lehet valakinek 

szeptemberben a jövö évi kilátásokról beszélni ? . 
Hát bi,zony tisztelt olvasóm ugy van a~, ho~y .. ak1nek ~eh e~ : 

hát lehet. Es ha az az aki olyan ember, aki a szolo, él~ttan1. mu
ködését, az idójárásnak reá vonatkozó befolyásat osmer1 : az 
azután beszélhet a jövó évi kilátásokról. 

A jövó évi kilátás vagy kerekebben mondva a termés, az 
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eredniény : elsósorban a faliadástól függ ; attó), hogy a szöló ter-
nióen vagy 1neddóen fai~~HI-e ·? • 

Az első fóalap, amue hei)·ezkednJ lehet: a szóló fali adása. 
A többi azutan az idnjürástól, a gazda öntudatos nlunki•lkod:',sá-

tól függ . . 1.... . k "d,. l .. .. .. l . t 
l\Iert ha a tavaszi H O.Jaras or az 1 o 1uvos, eros sze es nnn 

a jelen (•vben volt: a riig)'ekhöl elétörött fürtökheu jelentékeny 
kárt tehet ; - ha a gazda a numkitt netn öntudatosan és oksze· 
rüen vébzi, akkor a hogarnk, gornbák sth. sok l'árt tehetnek a 
rtiüvek últal kihozott ternu'sekhen. 

h~ Az elemi csapús, a tavaszi fagy is sok károkat tehet, sőt a 
rendkivüli szárazsúg is csappantja a termés mennyiségét a rügyek 
által kihozott fürt<lkön ; s igy nlint ezekból lütlwtó dc valójában 
is van: az első és f6thktor a termő rügy, a terméshozam. Tehát 
nüdőn a jövü évi kilútúsról szólunk, nem érthelünk ntúst, mint 
a jüvő l'Yi tcrméshuzamot 

Igenis ezt ; és errül akarnnk jelen czikkünkhcn értek~zni. 
A szölőrügynek cgyfi·le rendeJtetése van: l'lötürni, ld hajtani; 

a hajtús azutún lehet kt.:·tféle: meddö vagy g~·ümülcsös: ugy, amint 
a rülfV llll''l\'an termékcn'-·iilvl'. :-t.. ~ .J 

Tehút a rügynt>k meg kell termi·keBviil\'e lt'nni, hogy für-
töt !lOSZ('Il. 

~lost az a hénlés, mikt:·nt termt:·kt'nyül meg a rügy'! 
A rügy ntegtermékenyitt:•sének az els() feltt:·tele az. hoov a 

h~ 

szölÖY(,sszi1. md\'en a rl"lg\' \'an elhelvezked\'t:', am1vira kileoyen 
fejlödve, hogy a i·ajta leYÜW rügy megh~rmi•kt'nyülhcssen. r.w 

Tehút alapi'L•Itl>tel a szölóvesszö fejlödése . 
.:\ szöJ(),·esszt> ilyeti·n kifejlödt'·se alatt nem lehet múst érteni, 

minthogy a szölőYl'Ss~~ö helt•gyen érv~ ~Iert az érctlen vessző 
éppen az a nüvényorszüghnn, mint az állatorszúgua a fejlet
len úllat. 

\ vessz<) heéri·s(·re az itWjárús \'an het'olyússal. 
.\ sí:t:li)té) hiz'Hl\'o" j,J<·i~~ dúsaB fejlődik, ez alatt heiTt'·sröl 

szo sem leltl'l: az i·n.:·!' esak akkor veszi kezdettit, midön a roha
mos nü\·ekt•dt•s ab szúll. Ez az idü augusztus húra esil·c 

Tehút ~~ sz())i)\','sszö i·rt'·st:·nt'k kezdete augusztús hóha11 \'an. 
\[indenféle n<">vt'·ny érlelt"sre meleg szükséoes. lia h·hát az 

augusztus mdt'g idöjúrússal folyik le : akkor :t szólö\'essző t' ri· se 
rendcsen halad , ha azutún hozzútéve mt'·g n szeptemher is seoit 
az érlelésen. akkor azutún a vessző het:·rik. h 

:\Iig a \'(.'sszö gyorsan nö, a gyöken~ken fel\'etl s a le\'eleken 
út túpanynggal ll'litett nedv hig; mikor azonhan a nöy(·s alá
száll: akkor a nedv is keveshül, sürlisüdik. S n1ivel a szúraz ta
lajból is már kevesebb nedvet vehet fel, dc az sem iuén\'cltct
vén a növekedésre, hanem a len:· l zethól halad h lefelé s 
igy már utjáhan megsürüsödvén : a keményítő rész összébb 
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szorul. A szölővessző minden egyes rügynél, egy válaszfallal van a 
felső izület ~él~sato.!·n~já~_ól elva!asz~va! ~- ig~ a. felfelé haladó táp
nedv az elso rugytol attor a n1asod1k Izuleh belcsatornába, innen 
a második rügybe,- a második rügyből a hannadík izület bél
csatornájába, s igy halad ez fel egész a legfelsöbb rügyicr Idő
közben egyes leveleken át elillan a felesleges rész; de ugyancsak 
a levelek ezer és e7.er szájacskáján felvétetik a légeny, s igy a 
gyökerek által telvett tápnedv egyesülvén a légból felvett lé~eny
nyel : a nedv keruényitősüdik. 

A keményitő rész lerakodik a rügyckhe, s ez képezi a rügy 
n1egterrnékc nyi !ését. 

lia az augusztus csapadékos hüs. akkor a keményítő kép
ződ(•s nem igen lesz elérve ; s igy a r·ügyek termékenysége sein 
következik be. 

:\Iosl már vizsgúljnk az augusztus hónapot. Augusztus hónap 
az orszúg legnagyobb részéhen száraz. nagy meleg idővel folyt 
le, sőt meg lett loldva u szeptemberTPl is : amennyiben ez is 
hasonló volt az augusztus hó hoz. 

Nagyon természdes lchút, hogy az augusztus és hozzá még a 
szeptemheri időjúrús nemcsak a vesszöl~d érlelte be, de még a 
rügyeket is nwglermékenyitette. 

Igy tehüt a jövő évi kihitús az, hogy a szőlőtökék rügyei 
nem meddöen, de termékenyen fognak elétörni. 

Cgy-c, hogy nem ördögi mcstcrség a jövő évi kilátásokról 
n1ár most beszélni. 

Dc nern pusztim okoskodás akar lenni jelen czikkünk, de 
idejekorán figyelmeztelés a gazdára, hogy a jüvö év meneténél a 
nlorulott körü lményt~ket tartsa szemelót t. 

De még egyéb tekintelben is érdemes az idei augusztus és 
szeptemhcr havi időjúrüs eredményeiről beszélni; mert ez az ön· 
tudatos gazdúnak jú viz lehet a malmüra. 

A szőiőiilktés sikertelenségL·nck legnagyobb okát a szőló
vesszők éretlenségében kell keresni, 

Ha a szólü,·essző nincs teljesen heérve; s nern rendelkezik 
az i·let nlinden feltételeivel : akkor a siker is elmarad. 

Hányszor tapasztaljuk, hogy az elmaradt vessző a földben 
n1enfeketedik elkorhad Ezt a betegséget a vessző roagávai vitte 

n ' l l · az ü Hetésnél azzal, hogy nen1 vo t >eerve. 
Hasonlóképen hány sikertelenségnek volt oka az éretlen 

zöhlojtvány. .. . .. . , . 
r...z évhcn ugy az alanyvesszok, m1nt a zoldojtvanyok maJd-

nem mind beértek · tehát az ültetésben jo sikert adnak. 
Ezt is helv(•n 'táttuk felen1liteni, s buzditani mindazokat, 

akik ültetni szándékoznak, hogy a jelen évben, mikor ugy az 
alanyvesszők, n1int a zöldojtványok jól beértek : az ültetést a leg
nagyobb reménynyel eszközöljék. 
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Apróságok. 
TulhajtoH dolog. A tulhajtott dolog semmiben sem jó. Ezt az 

idei időjárás fényesPo igazolja. 
Evek óta vita tárgyát képezi a szölönek mikénti metszése. 
Az egytk rész a konzervatív ellern a régi rendszer mellett 

iparkodott szölöjl:t állandóan jó karban tartva metszeni ; n másik 
egy lépéssei tovább megy és e~y kissé jobban reá metszi a szőlö
tőkét, - mig némelyek a rablógazdálkodás elvének hódolva, a met
szést a tulságtg viszik, ugy gondolkoznak: ha a rüg·yek szölőt hoz
nak, minél több rügyet hagyok meg, hogy minél több és ni:igyobb 
termést hozzanak. 

De hát mikor is lesz már a metszes terén a helyes ut megta
látva? ... Akkor, mikor az emberek saját karjukon fognak okulni. 

Az idei időjárás ad alkalmat az okulásra. 
Mint mondám n~mely szőlösgazdtik a szölötöke reá mPtszését 

a szélsóségig vi .. zik. Nem nézik a szólőfnját, hanem a tökéken egész 
szál vesszőket hagynak. 

Hány ilyen metszés tette csuffá ez évben a gazda reményét; 
mert a nagy szárazságban a szőlőbog-yók aprók, fejletlenek marad
tak. Tehát ime az idő megmutatta, hogy a tulmetszés he~ytelen. 
Helytden oly fajoknál, melyek rendszeres csapos müvelés mellett 
is elég nagy termést adnak. 

• • • Nagy hűhó! Egy szőlőtulajdonos a nyáron át szőlőjf>től távol 
lévén, szőlőjének kezelést'!t vinczeBérjére bizta. 

:MidDn ~zeptember elején szőlőjl>t megtekintette, ijedve látta, 
hogy a 35-40 holdas szőlőjének egy nagy része betegeu néz ki ; 
a levelek leszára d va, a tőkék Összeesve és a gyümölcs fejletlen ál
lapotban van. 

Szakértökhöz folyamodott, kérte nézeteiket arra nézve, hogy 
miféle betegség ütötte fP-1 tanyáját a szőlőben. 

Pen.,ze megindult a bölcs tárgyalás, Fgyik a bajt az alany 
vesszőben ker~ste ; - rr.ástl.i a talajt hibáztatta; a har·madik mal
nerovel gomosa baczilleriával rémiti; - sőt akadt olyan is, aki a 
blakr tu l<en~8te; mtg végre a legutolsó bölcs terfiu azt mondotta, 

hogy forró napos időben htd~g vizzel permetezték attól égett i)ssze 
a szőlö levele. 

Szóval a mennyi szakember annyiféle volt a nézet, és a gazdil 
most ag·gódva néz a jöv<'J év elé; s vtrja az tdf>n megjelent beteg
ség esetleges fokozatos folytatásat. 

Meg volt tehát a nagy hühó; és végr•· a sok bába közt elve
szett a ~yerek; s mondbatom, hogy bár szomoru a látvány, még is 
elnjosolyodtam, mikor a szölőt megtekintettem; mcrt én ugy talál
t~m, hogy a létező baj egyike sem ama betegségeknek, melyet a 
htvatlan doktor urak megállapitottak; s a gazdának a jövő évre nincs 
miért aggodalmasnak lenni. Lee; följebb a vinczeBért kell ki cserélni 
és olyant fogadni, aki a szőlönek permetezésével nem fog elkésni; 
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- mert annak nincs semmi egyéb baja, minthogy a permetezéssel 
elkéstek ; s é!kkor permetezték, mikor a peronoszpora már a szőtö
leveleit általánosságban mE"gtámadta. S igy igaz, hogy ez évbe:n a 
gazda ebből a mulasztásból n=1gy kárt szenved; de a jövőre nem 
lesz nagy befolyással, amennyiben a h6nali hatá~ok levélzeteivel a 
tartós meleg időjárásban a vesszők és rügyek beértek és megter
méken y ültek. 

Hogy és miröl ösm~rtem iel a bajt, azonnal elmondom. 
A peronoszpora pusztítása a bb61 látható, hogy egyes levelek 

megmaradtak ugyan egészb n ts, de legtöbbjén lyukak vannak, 
melyeket a peronoszpóra pusztítasa égetett ki. É.-., ez azt mutatja, 
hogy a peronoszpora azt a ]evélzetet egészen nem iepte el, csak 
egy részét ; s miután a permet a gombákat kiölte, az egész levelet 
nem birta elpusztitani; ~ igy a levél megtámadott része pusztult, el 
vörösödött és égett ki, rnig a többi része máig is ép és él. S igy 
vannak a t&kén lyukas, fél, darab, és ép levelek : - mig ha a be
teg~ég akár az alanytól, akár a talajtúl vagy mas oly betegségtől 
ered, rnely a tőke életét támadjd meg: 2. megmaradt levelek sem 
volnának épek, de beteges kmézésüek. 

Gondolkozzál egy kic~it türelmes olvasóm ; s belátod, hogy 
igazarn van. S máskor ha hasonló esdet látsz, ne lamentálj, de okulj 
az általam elmondottak felett. 

>t 

A szüretről. Az uj szölökulturü,·al a szölömüvelés terén egész 
uj stúditunha jutottunk, ennek a helyes folytatúsa az, ha n1ost 
már a szüreti eljúrást is hasonlo öntudatossággal visszük keresztül. 

Először is tudnunk kell nekünk amerikai alannyal dolgozó 
hegyszölészeknek, hogy a hornoki szölöszet nekünk óriási konku
rencziát csinált. 

Az olcsóbb horokat, a könnY Ü asztali savanvkás borokat a ho-
mokról szt·rzi he a keresketlö vllúg. "' 

Xem lartútkodunk azt scm ki.ielenteni, hogy az ország fö
és székvúrosúhan a nagyf'ogyasztús alatt álló borok. ha nem mü
borok, akkor ~10 szúzalékban ll·galáhh a homok terméke. 

No hút ezen mi még most nem igen segíthetünk. Ezen csak 
az id ö t:·s a 11aov küzönség lesz hi -_,~~tv a segiteni akkor, ha a ho
Dl oki és hegyi17t;rok közült u külümhséget felismeri: és nagyon 
tern~észdt·sen a lll'gvi borok részl'l'(' üll. 

Addio mio ez fassan-lassan he nem következik, nekünk arra 
kell törek~;li, h~)gy faj-jelleges job h minüségű bor?kat á.~litsu~k ~l?.· 

Dc ha ugy Ytrunk cl mint a multban, hogy I~Hndenfele ~aJszolot 
tekintet nt:·lkül egvszerée szcdünk. sa horral egesz egyszeruen pa
rasztosan jürunk ;.1; akkor hizony-hizony sohasem en1elkedünk a ho-
moki hurok tctcjt:·be 

~cm elég az, hogy az lsten megadta a tcnnést, azt a gazdának 
ügycsen kell borra fetdolgoz!ü. . . . .. . 

Elöször is aziránt kell hsztaba lenni: m1no azon v1déken a ke-
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Mivel a rupesztris pedig nen1 szereti a tökét ugy tern1eltetni, 
mint a ripália-portális : ezt a fajt is esak szükség-fajnak tartom, 
és csak ott használon1, a hol a ripária-portális rosszul diszlik. 
reslet, ahol a termelö lakik. l\lert vannak vidékek, ahol a fehérhort 
keresik, vannak viszont, ahol a siller bor iránt nyilvánul a kerestet. 

Ha a szölö nincs kevertell ültetve, akkor csak arra kell a gazda 
gondjának lenni, hegy az éretlen fürtöket az érett fürtökkel ne 
ne töresse össze, hogy a rothadtakat az egészséges fürtöktöl eltá
volitsa. 

Az éretlen fürtöh:et leghel)·esebb a tökén Iueghagyni. Azok
nak a tökén nem lehet sen1n1i hajok. Bár n1enn)'i esö lesz, nen1 
rohad n1eg: sót ha jó idö lesz, még be is érik. 

A rohadt szólöket pedig akkor is lehet külön dobni, mikor 
a szedett szölöt kádba öntik. 

A rohadt szölöt azután külön kell elszürni, s nem önteni 
n1indjárt a hordóba~ de kádon hagyni és lenyálkúzni. Az igy a le
nyúlkúzott must a nyúlkázúsnúl a rohadt résztül részben megtisz
tul, a többi rész azutún a hordó iénekére leülepszik. 

Hasonlókt•pen kell eljúrni a si Ile r és vürüs bor készilésnél, 
azzal a kiilömhséggel. hogy a silJer hor elüúllitúsnál a level Icg
alühb ~-1 órúig a -örkölyön kell hagyni. A vöröset pedig ::-.l, 
söt öl napig is rajta lehet hagyni. Addig tulajdonkt•pen : mig a 
zajos forrüs n1eg nen1 szünik. 

* * * Az alanyvessző megválasztásáról. :\lust múr annyi t'~v eltelte után 
mindenki tisztúban lehet azzal. hogy a' szö 1ü ft·jlödt•st·rc, diszt·re, 
jövedl'lmetadóssúgúra nézve az alany rendkivül hl'folyússal van. 

~lost csak rú kell mulatni erre, és alig van emher, ki ezt 
az álli_túsunknt magáévit nem lenne. 

Es mégis az iiltell'~nt'·l erröl szán1osan 1negfcle<~.keznck. Senuni 
szigoru pedantérját nem l'sinálnak az ülletésnél. Osszc-vissza ve
szik az alany\'esszül, az ojtványokat; és csak évl'k eltelte ulún 
huslakodnak. hánaloskodnak. 

\'ag~· egész mcghizhatúforrúshól szcrczze he a gazda az alanY\'CS
szüt a .züld nt~y taúsojl\'úny.i. vugy J>t>dig maga tartson l'gy szii.kség
hez kcpesl alKalmas nagysagu anyatclepel Amelyen azután \esz
szöt termelhet, zöldojtvúnyt készíthet, avagy az ujabb eljár:'lssal 
n1ohús·fásojlvünyt csínültathat · · 
, Ha igy j~tr cl : akkor azut.an lesz jó t:·s hütennü szülüje. 

Ellenben, ha Innen-onnan szerz1 be az alall)'\'esszükct, zöld és 
fasojtvúnyokat: akko1· azután nem lesz küszünl'l a szülüjéhcn. 

Az alanyvesszük közül, mint múr százszor is elmondottuk, 
háron1 fajt ajánlnatunk Hegyoldalim: kü\·es, száraz, kavicsos al
talajba rupeszlris montikuhit; -· agyagos talajim szoloniszt;- es az 
egyéb és nen1 alvízes talajim a ripália-portális fajtiszta vesszöt. 
Sót én 1nár 1ueg ezt redukálom. és a szolonisz szölövcsszül kez
dem e~hagyn!; 1ne~t hát; a~~ nak tartóssúg~l kifogás aJ á esik. l~ p pen 
ugy m1nt a Jagues IS Inegkuzd ugyan a hlloxeriúval, de a fejlüdés 
évek multán még is alászáll. · 
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V égre a sok okoskodásnak is csak az lesz a vége, hogy az 
igazi áldott alanyfaj a ripária-portális. 

Ezt kell szaporitani, ezt kell nemesiteni, mert ez azután meg 
is fizet a fáradságért. 

Lapunk mai számához PoH E. és Fiai szombathelyi gépgyáros 
hirdelménye van mellékelve. 

* * 
---------------------~*----------------------

Eladok 
eg·yszázezer darab sima 

R i p á. r i a!!!p o rt á l is 
SZÖLÖVESSZÖT. 

A veSR7lik rn.ohá.sojtash.oz lesznek előké
szitve ; 11osszuság 45-50 eméter ; vastagság 5 m. métertöl 
följebb. 

Ezro összol átvéve 24 kor. 
" tavaszon " 20 kor. 

Ugyanazon faj ve"szti oskolazn:l "'7alé 
másodosztályú 

ozro öszszol átvBvo 10 
•• tavaszon " 12 

kor. 
kor . 

azaz 

Akik mohás ojtvényt akarnak ~észittetni, 
azokna i<. aiánlom, hogy idejekorán tegyenek meg
rendelést,- mive! a vesszök a nevezett czélra ke-
resettek lesznek. 

Gyöngyösi 1902. augusztus hó. 

Csomor Kálmán. 
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E L A D O K ~intu {·s o·vü-
.· kerPs ot}~(~ ll(> 

J ' "l'' ''t szo ov•~~szo . 

Akinek az elmondottak bármelyikére szük
S2üksege van, forduljon hoz ám, az arakat a 
legméltányosabban szabom meg. 

Gy ön rtös, l ~tO:.!. évi szeplcmher hó. 

Csomor 1·\álmán, 

Nyon1atott Sin1a Uávid könyvnyorndájáhan Gyöngyösön. 
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