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A szőlőfelujitási kölcsönrot 
A szőlőfelujitás érdekében alkotott törvényl az orszá~gyülés 

hazafiságból és humnni~musból hozta életre. Annak kiindulása az 
volt, hogy a több ~zázP.zer - filloxéra által vagyonta~anná tett -
szőlötulajdono!'on segítve legyt:n, hogy a több r-;zázeztr szőlőmun
ká"nak mut.kahiánya miatt ne kellessék e hazát elhagyni, és hogy 
igy mig egy részről a !'ZÖlőtulajdono!'okon és mánkasokon segítve 
lesz, másrészről a nagy adóalapot kéJ:ezö nemzeti vagyon : a szölő
szet ujból felvirágozzék. 

Tehat a szőlőfelujitá:-.t és ezzel kapcsolatosan a szőlőfelujitási 
kölcsönt nem a pt'~nzügyi 'ipekuláczió, az üzlet, de a köteles haza
fiu!--ág és humanismus hivta életre. 

Nagyon termé~zetes tehát, hogy ezen ~zölőlelujitási kölcsönök 
vÉ'gtörlesztéseig ugyanazon eszm~nek kell ezen ügyet vezetni; s 
n,_ m !ö!Zabad egy perczig sem a spekuláczió, esetleg a szivtelenség 
~s kérlelhetetlenség terére terelm. 

A tervezet a legnagyobb körültekintés~el készült, s kezdetben 
már mégis aggodalmakat ~zült egyeseknél ; de az intézöket azon 
felfogás vezette, hogy az eredmény fogja megmutatni a netaláni 
todtbbi tet·ndőket; s mint minden olyan dolog, mely az alkotás 
után javítást kiván: revízió RlEÍ került; ugyanaz leend sorsa a 
szöl<'if'elujitási kölcsönnek is. 

A sz P. gén y, vagyonát ve4ilztett gazda nem ért reá a mérlegelésre ; 
mohó kézzel ragad\.a meg a segélyt, s rohant a szölészközönség a 
szölöfelujitási kölc~ön utján a szö16k telepítésére. 

A kormány bölcsen, odaadó atyai gondossággal intézkedett, 
hogy a nyert kölcsön öntudatosan ezé/jához yezetóleg használ
tassék fel; s figyf'lemmel kisérte, ellenőrizte, hogy a nyert kölcsön 
naísra, mint a szólóielujitására ne hasznáitassák fel. 

Megindult a jóakaratu támogatás, vezetés, párosulva az egye
sek odaadó szorgalmával. Évek lefolyása fényesen igc1zolta a hozzá
füzött reményeket, de csak felerészben. 

A nyert kölcsönökkel a szölöfelujitás nagy munká.ja kezdetét 
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vette s oda fejlődött, hogy manapság nagymennyiségü hegyi szölö 
van o)ványnyal betelepitve. Az elveszett nemzeti vagyon ~ez_d visz
szaszereztetni, melynek egy része adóalapot képezvén, mmdmkább 
nagyobb összeggel emelkedik az államnak e téren a bevétele. 

Tehát ez irányban fényesen megtermette a hozzá füzött remé
nyeket, amennyiben a szőlők felujulnak, és az adóalap emelkedik. 

De a m{ls~k részben hozzáfüzött remények nem teljesültek. 
Nem teljesült az, hogy a mindenét vesztett szőlészgazda jövedelmi 
forrtisa ilyetén megnyilt volna, hogy 8 jövedelemból csnllidját 
csak szerényen is feltarthatná. 

A felujitás megkezdése - mintegy 5-7 év -- óta még nem 
voltak országos csapá.;o!< ; a termések ha nem is sok, de elég kö
zepesnek mondhatók voltav ; mindamellett a szőlészek helyzPtt~ alig 
javult, mert ha a kiadások s egyéb befektetések után a sző]{ífelujitási 
kölcsön esedékes részletét visszafizetik, nagyitás nélkül mondva: 
nem marad annyija a gazdának, lwgy abból 8 reá kö1·etkezó 
évben megélni, a szólőt munkáltatni képes legyen 

S igy a helyzet rettenetes sulya a!att görnyedő szegény sző
Iész - ha őszintén kell szólani - oly helyzetben van : mely a leg
kétségbeejtőbb. 

Van szőlője, van termése, s még sincs annyija, hogy éo bb(',] az 
egész évi fárad-;á!! és ~ond után megélhessen. 

Aki igazán akarja megitélni a helyzetet, annak nem szabad 
azokat vennie alapul, akik előnyösségi szempontból fordultak a szö
lőfelujitási kölcsönhöz. Ezek rendeikezvén egyébként is pénzzel vagy 
hitellel : a bekövetkező ráta fizetéseket nag-yobb megerőltetl-s nél
kü1 eszküzölhd!k. 

Kem i~ eze!;. helyzetének feltárásaért irom e sorokat, de azo
kért t·s azokról beszélek, akik a filloxera alkalmával vagyonukat 
veszitettPk, f>~ a szőlőfeluj1tási kölcsön nyeréseig- a volt megta kari
tott pénzecskejüket felé1ték, e~etleg hitelüket. kimeritettt~k : s igy 
m•·=1apság megélhetési médjukat egyl'dül ,·,s kizáróla!!" az agdr-kiH
csünnel fel uj itott szölöjük képezik. 

Már pedi~ leginkább ilyenek vett~l.. igénybe a külcsl.~nt, az 
adóFok legnétgyobb része ilyenekből áll. 

1\lár a mult évben jelenkezett vidékenkint a tH:héz helyzet ; de 
hát a mult évben jobb minöség-ü borok teremtek, amelyekre a \·e
,.(;k még csak jelentkeztek. Ez évben már jóval gyeng(~hh borokat 
sziirtek a gazdák, és a nehéz helyzet kétszeresen nyilvánul. Ninc~ 
vevö, ~ az agrár-kölcsönt biró gazdák futkosnak, keresnek borve
vöket, hogy azokat eladván, a lu~rlelhetlen behajtás eWtt :ille) agrár
külcsön esedékes részletét lefizeth~sst'!k. 

Csak egy kis gondolkozás kell ehhez, azután tisztán l:íthat() hogy 
mily borzasztó befolyá11sal van ez a borok árára, s ami el ' kell ; 
mily potom árért cserél gazdát. S ha sikerül igy valahogy keser
vese~ egyeseknek boraikat el.~.?csékolni, s ha nagy bajjal kibírják 
:fizetm a részletet: kérdem, mJ]Uk marad ezeknek a szegény, szeren
csétlen em bereknek ? 
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szőlőjét, hogy jövő évre ismét teremjen, hogy a rátafizetés végett 
ismét ez a kétségbeejtő állapot ismétlödjék? 

ltmétlődjék és tartson 15 hosszu éven át ? 
Kérc'em, élet-e ez ? Nézheti az ország, az állam, hogy ezek a 

szert.nt.:sétlen emberek az állami tamagatás mellett ily borzasztó 
helyzethe éljenek? és mondjuk a km·osab~ emberek ~letük végeig 
igy kinlódjanak -·- s még holtuk után is egy ilyen rettenetes ter
het hagyjanak hátra övéinek. 

Nincs azután mit csodálkozni azcn, ha már számtalanan kár
hoztatják, hogy az ilyen ~zőlőfelujitáshoz fogtak; ~ nagyon sokan 
elkt~seredve mondják, hogy bár má:- semmijük sem volna. 

Ez még csak egyik oldala a helyzetnek. Ez ama része, mikor 
a g·azda mindent eldobva megfelP-l a ráta törlesztésuek. 

De a helyzet másik oldala még- rettentőbb, az, arr.ikor a gazda 
a legjobb akarat mellett sem felelhet meg kötelezettségének; -
a mikor a rátafizetésé-rt lefoglalják minden ingóságát. esetleg iga
vonó marháját s elú.n·r=rezik ! 

Ez azután még az elrémitöbb, mert ez az e!árvere,.és c~ak egy 
évi rácafiz(•téseért tört{·nik ; következik a másik év. Ekkor meg az
ut ú n a felujitott szőlö c~f'rél gazdát. 

Nem nagyttis ez ! Igy áll a dolog tsmétlem azoknál, akik oly 
sz<'renc-•étlenek, hogy egyéb jövedelmük nincs a felujitott szőlőnél. 

Hu az ernber azutún halasztaísért kérvényez, sokszor a legel
kesesentőbb nyilatkozatot hall az állam! szakközegtőL Például én 
is hallottam, és pedig egy•k alkalmazott állami közegtől azt, hogy 
ha nem tud fizetni az illető, eladják a szőlőt annak, aki fizetni tud. 
De hát az állam pénze meglesz. 

Gyönyürü nyilatkozat. Eladják annak, aki fizetni majd tud, az 
a !-Zegeny gazda, aki pedig 5 ... 7 évig fáradt a szőlőtelujitás Illellett: 
\'ehet vándorbotol s mehet ; le is ut, fel is ut. 

Ez azután humanizmus; ez azután hazafias nyilatkozat! 
H:\t nem-e fel kell háborodni az embernek, ha e hazafias sző

lóft'lujitási ügyet ilyen emberek kezébe hely~zi a kormány, s cso
dá: kozik-e a kormány, i.a azután a nép ellenszenve ellene irányul 

De vonjuk le ~zen ny;latkozatból a. konzekvencziát. Ilyen em
ber kezében van n szőlöfelujltás felügyelete; ez birái egy nagy vi ... 
dék szőlötelepitő eljárása felett ; s kP.rdem, milyen hitelt érdemel 
az Ilyen ernber hivatalos jelentése, uki ily meggondolatlan felhábo
ritú nyilatkozatott egész flegmatikusan odadob. 

Hát azért foglalkozott ezzel a humanus és hazafias szölöfeluji
tási kérdéssel a kormány éveken át, a ~zakférfiak, végre az ország
gyülés, hogy ez egy szép ruháLa öltöztetett elrémitö vázzá változ
zék, - hogy olyan könnyen lehe-;:-;en oda \'etni, hogy ba nem fizet 
a fé 1, elárverezik vagJonát és megveszi, akinek pénze ,·an? 

Szomoru állapot volna az, hogyha ezt a kijelentést az illető 
z,zöJőszeti felügyelő ur fentről nyerte volna. 

Lehetnek politikai tekintetekben a kormány férfiai ellen kifu-
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gások, de ilyen váddal illetni nem szabad, s ~em aka~juk hinni, 
hogy az illető szakközeg ezen nyilatkozatra az trányt felulről nyerte 
volna, Mert az tlyen segély nem állami segély, ez még a legundo
ritóbb uzsoránaU is csunyább volna, ha a földhöz ragadt ~zegény 
embernek kölcsönt nyujtunk, hogy azzal 4 5 éven át nagy fárad
sággal szőlöjét betelepitse, ~ aztán ha egy rátát fizetni nem tud : 
kész szőlőjét tőle árverés utján elvegyünk, s igy s-6 évi munká
nak gyümölcsétől megfosszuk és a tulajdonát képezett talajt is 
elve~yük. 

Ilyen állami segély még a legsetétebb Afrikában s;.1m létezik. 
Az illető állami szakközeg nevét ezuttal elhallgatom, de ha a 

felsőbb hatóság kiváncsi nevére, készséggel tudomására hozom. 
Azt mondhatja valaki, hiszen terem az a hold szőlő annyi ér

tékü bort, amivel a &zlSlőfelujitási kölcsön ráta ftzetése teljesíthető. 
Igaz, terem, de annyi jövedelmet nem képes adni, hogy abból a mun· 
káltatás a részlet fizetés s egy kis polgári haszon is telJék. 

Tisztázzuk az eszmét. A szőlész nemcsak azért folyamodott a 
szőlőfelujitáshoz, hogy annak jövedelméből a munkáltatási kiadasok 
és a szőlöfelujitási kölcsön kamata kiteljék ; de e mellett az is indí
totta. hogy a jövedelemből családja megélhetését biztosítsa. 

Most már a feltételek el"ő pontja a dolgoztatás; azt eszközölni 
kel!, másként nem lesz termés; a másik feltétel, hogy enni kell, 

Nincs az az üdvözitő beszéd, melylyel az éhes gyomrot kielé
gíteni lehessen. 

Tehát a kettőnek meg kell lenni, s ezek után jön a rátafizetés. 
Kérdés most maír, ad-e a szőlő annyi jövedelmet, hogy a két eiRö elke
rüllH·tlen feltételnek eleget tP ve, a harmadik a rátafizet éH is teljesit hetö 
leg~·en! 

Tegyük fel, hogy egr ho!d sJ.őlő rendes körülményck közölt ad 
400 korona brutto jövedelu:et. Ha most már ebbéH leszámitunk rnunkál
taH~ra 130 koronát, - talajjaYihfs, karópótl:ís és a felckbefektett;~re 
bO koronát, -- ha hor.závesE~zük a szőlc'ifelujitási kölcsön czirka 140 ko
ronát, ez ös~zesen kite~z: 4~0 koromlt. Tehát a rendes kö1·ülmérn·eku~l 
jobb termésnek kell lenni, hogy a rendes kiadások fedc1.hetők lef.Ú·enek, 
átlag pedig egy hold szőllSfóld után 40ü koronánál n~gyobb bev•~tclt 
számolni nem lehet. 

Er. egy rendes bevétel, amikor 400 koron~ira szmithatunk ; Je mi 
tört~nik akkor, amikor ennél az ös~tzegnél kevesebb be,·étel lesz? Ha a 
borok olcsóbb árban lesznek értékesithotők rnint~a jelen évben ? 

Hát akkor azután honnét fizessen a ~Szegény s~<Jlősgazda? 
Téved aki azt hiszi, hogy ezen szomoru val6s:\gok elmond:ísa ut~in 

a~~ a~arom javasolni, ~ogy a kormány uagylelküen engedje el az adott 
kolcsont. Ilyen botor Javaslatot én nem teszek. Tisztelem az egyéui tu
lajdont ; fizesse meg mindenki a tartoz1í~át. 

. Nem a~t akarom én tantic~olni, hogy a szlSlősgazdáknak alamizsnát 
adJanak, az onérzetes magyar munká~s1íg ilyen után nem áhitozik. -
Ez a magyar fajnak nem vére, hogy ajándékért kunyeráljon; de az 
volna az országhoz, az államhoz méltó eljártis, hogy a visszafizetéli 
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felt~teleket könyitse meg. Könnyitse meg ugy, hogy a szla~ss 
J!azda. is. kapjon valamelyes polgári basznot munkája után, és a vissza
fizetést fel tétdeknek iE~ eleget birjon tenni. 

hm<·rem a nép helyzetét, kö:~.te élek, magam is egyik tagja vagyok 
ennek az oHzt:l1ynak, H kijelentem, hogy a jelenlegi vjsszafizetl'si feltéte
leknek megfeini nem képes. 

M~g a nyere~< gre alakult pén?intéZf.tek is oly visszafhet~si telt~
teleket Elzabnak, mely mellett a fél szorgalmaD munkáj:! mellett, a köl
c~:~önt i~:~ ,.ií'IHzafizetheti és meg ilS .Sihet. 

Szabjon a kormány uj fizetési ftltHe!eket ; állítson fel több tételt, 
melyhl>l minrleuki azut:ín heln~et(>hpz mérten v:ilaszthasF!on. 

A bankok töl'les2.tési kiHcsönei mondjuk l 5 évtől öO évig is ter
jed ti ek. Hát miért ne lehetne a szőWfelujitási kölcsönök visszafizsté~:~ére 
is ho~szabb évre terjedő skálát k~szit eni ? Minek u a megkötöttsée-, 
mely Pgyesckrc tarthatatlan. 

A ki azut:~n job h anyagi viszonyok között van : az vfilaí'!szon ri)vi
debh IPj:íratu költesiint; akinek ez terhef", veg-ye igénybe a hosszabbat. 

LPhetue péld:íul azt is ke1·esztül vinni, hogy a külcsön 15 év he
lyett iJO (v alatt vagy hm;szabb i(Uíben törle8ztes8ék. Va~y egy-egy 
é\·~t pihen~'t kelleue adni n gazd~ínak, s igy a mostani rátát minJen 
m:í:-:otb k (•dH· u fizethetnl'. 

Sz6val azok nak, akik :1z orsz:fg· ~orsát intézik : tenni, cselekedni 
keli, hogy az(,kon a ~veg~ny Hz{ílész<>ken, akiken segiteni akartak: iga
.uín Ae~it ve legyen. 

Néz!iik meg az ~íllam gazdaHági t~nyett, hány milli6kat ad bizo
ny(,r; czelokra, hogy llzokat. elííHegit~e. MilhókHt líldoznak az állatte
uy•:~"zt~~zre, inEOégeH dolgok enyhitésúe, kulturáli~:~ és hazafias esélokra; 
hát a !olz{Wí!"zt>t tel foglalko.t6k nem-e érdemelnek hasonló kormány 
fi~yelnwt. t 

~emmi Hem áll utj:1ban a kormánynak. hogy a fizetési feltételeket 
ne móJo~u-.a. 

A biztu~:~iték akkor is az lesz, ami manaps:ig, A b1ztonság egy 
h n i~d l lal sem keveHbbcdik. Az adtzóktól a biztonsági százallk levona
tot IP\oUatlk, ~-;{)t kevel'iPbb lt:.-sz a rizik<Í, mert a kisebb rátákat köny
nyt·hben fizet hetik ; az ~írvert-s elohja kevesebbet hangzik: igy nagyobb 
)esz a biztol'littSk-

Vagy tal:ín az~rt mért~k ezen ügyletet lb-20 évre, mert nem 
biztak ubban, hogy a szííWk 15-20 év mulva is term{í állapotban 
le'-'tnek. Az idő ebben a tekintetben is nagyobb megnyugvást ad 
ma, mert ma már 6-7 év után azt látjuk, hogy a jól telepitett 
~ztdők É-lete hosszura nyulik. 

Szóval nincs sP.mmi akadály, csak akarni kell, s egészen köny
nyen e~zk(izölhető. 

De hát a néma gyereknek nem érti az anyja a szavát. Ha az 
adózók maguk nem emelnek panaszt, nem kérik belyz~tük könnyi
tését, senki sem fog helyettük a kérvényeziSk sorába lépni. 

Félre az álszeméremmel. Szegénységünk nem a mi bibá.nk; a 
magunk hibáin kivül jutottank erre a szomoru helyzetbe. 
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Lépjen tehát mindenki előre, törnörüljenek, csoportosuljanak, s 
tömegesen nyujtsák be kérvényeiket a magas kormányhoz és kér~ 
j~k, hogy a szölöfelnjitási köl~sönök vissza~zetésére ujab?. el~oga.?
ható oly skálát dolgozzanak kt, amely szermt a sz.ölöfelnJttásJ ko_l
csönt felvevök, megélhetésük mellett a rátafizetést feltételeknek ts 
eleget birjanak tenni. 

Levelezés 
Tek. Szerk. Ur! Van a házi kertemben mintegy 448 drb. Az/)){)tő, 

melynek fele 1897. év tavaszán, a másik fP-le pedig 1899. p.,. tavaHzán 
]ett ültetve; a szőllStő fás gyöke1·es ojtvány velt. De nem ét·tem, ho~v 
miért nem terem ugy. a hovy kellene ; pedig az első, mely 1897. év 
tavatoz:hl lett ültetve 1900 év tavaszán - az lt;99. évi pedig 1901. év 
tav!ls?án lett trágyázva és még !"em te~t·m. S:.r.őlőfajom háromn .. gyed 
r~filze u~ztnli clwi'F~lák Pf' mul'lkat:ílyok ; fehér, piro~ (>p f(•ket<>szeruii(>k. 
Egynegyedré~ze pedig horf~tj szmő. Vau küzte lllllílÍOto~feh~r, kadarka, 
oporto, rizling, bt~lintor, kéldrankos, mf>rlot é~ karhetlCt. Chm:Jn f~hér, 
piro:-:, tiid{iszinö, passat.uti, mn:'lcat-h.unhur~, m:HJI(.n, musc 1t-ot tont-i t's 
mu!'cat-luud, dc (.i~~Ze\·iE:í'za ,·an ültpt\·e, nagyon vegyeRen; mert ezt mi
kor én vettem, nl'm tudtam ll•ilp•n t:tjok r.~ az h:int legink:íhb, IJo!!y 
nekem ézen kis í'zöléít(•lt>p eddig ~07 frtomhun \":lll (.~ :w~g- én abh61 
jófiiJ·m:ín j 61 !ólern laktau·, Ht·m h olly nH~~ bort í'Ziirj~k. .1\Ia~ Hp• n d arn h 
!'1.Íilííldíl !f•gnl:íhh if.! 4 hH•tolitPr hort ~ziit·t vol11a. En ~ondoltam, vc:oz<•k 
ma j d ,·agy f> hul d szííií;m•k \';1 :6 fiild<·L e:o<a k eWször mq.qu·,íh:ílom ki
C:'il.t•u (>f' l1a l:íton•, lto~-y lll!.")" \·au, Illilit a hou-y m:ít· tühh llt'l:!".' :djni 
~ozí"lííbirtl·k··,,.októl l~allottmll, ho~y ')S(•mmisem fizeti ki johlJIHllllttgút, 
mint egr sziílt). Eu n:ilam :.zonhan t•t·n• ,·:ilt hP, ~iít l'g"I::-Ozell eli_,.d,·
tel,.pjtett, l:it ,-:~u :iz <'redm,~nyt. 

ltt n:ilun\.- :1 ~z{)J{í ugy lt•ioiz mün~ln·, ho~··v a t(íkt":n h:q!\·na' •·gy 
kurikáFt, t>~y e~aput Ct!Y :-azemre, t•gy C"'ap••t 2 ~zemi'P. Pt·r~zt• «'~ak 
mu~to~ ft>ht::r ,·;!" kadark:ít iiltettwk. 

Jöv(í ta\"PI'l?kor ,- .. ~~:y m~g (;~E:zel a karik:í~t lt·\·::L'"j:ík, a té",hl,j !lld

!-Z(I"'t hl\"af>:zra ha~yj:ik. l\lflí't a k1·t SZCillel'bííl a1 a) .. c") :-z:íht hagyj:ík 
karik:ífmak, n volt ('gy Hz<·mes <'~aph61 l('r-:z a 2 :O:i'.('JlH':O: f.:o igy to\ :íl•b 
minden ~d•eu meglmgyva egy nj hojh~í't, mely 111indi~ cgy!'zemre l<.'sz 
DH·t~z\·e. Én tt~Ol1h~1D ttz Engelbrecht, 1\lolwiJ· J~tv:iu t;l'l a töldrnin•lt";:o~
iigyi rnimflr.tcr :lltul ki:~ciott utmutahíf'ban kitiiuh·tett :íhr:ík után 111 et
~z•·ttem ug,yttnnyit~a, ho~y u.:íma a Cf-:•phól, <'fi('J"<'t-upL61 '"~"' bukhól oly 
nn·f!·a~Ja IH•tt a toh·, Lq~~ n ~r ltt· t"tlll ld.tt t·.":tJili. Dl· ),:~t rnindazon 
1-iir•y\·ekhéíl Hmrnit t-e~• t::nu_lt:Jn•, Flít J,:"on, il" \t.iL De \"II~Y jobb lett 
voh.a tal~11 UJ!Y kezeh11. 11 mwt :tí'.t u }Hit:tl'.:t'ok 1-t·zPiik, h(lgv u t{iJ.:(.t :: 
t>ve~o~ ,!•oruk_iJ! ff.jre DH:t~zik •:·~ Ct-:Hk Hí'lit:íu l,:,g~·uak Dlt'J! rajta t>gy ~o~~ál 
,.<'@f'zot kal'JkáE~nok, e~y Cflapot eJ!y f'H·rurt·. C~!) Ct pedig }.;l-t szernre. Jüv{) 
tavttszkor a volt két ~zemeshől lett a kurikt'l', a volt egy szemeAből :L 
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két szemes C@Rp, ~s egy uj hajtlis lesz a fejből hagyva, mely az egy 
szemes csupot pótolja. 

Nem jobb volna nekem is tavaszkor metszeni? de mások megint 
azt mondjlík, hogy nem tanácsos, mi\·el nagyoa folyik és igy az egész 
szemek megvakulnak. 

Nincseu-e oly metszési kön.:,. v, mely ábrtík és magyorázattal van 
elhítva!? És h.t igen, hol lehet a1.t mcgszerl'zni ? Azt is tapasztaltam, hogy 
ha az ernher cRaprtt, csermmpra és bakra metszet, a tökéből uj hajtást 
nem kup és ~dővcl a tlíkc oly mugasm uyul, hogy Le sem lehet fedni. 
Holott ha u~y metE;zünk, mir1t. fentebb iB emlitettem, hogy a parasztok 
tebzik : nagyou kcvéA földet k<'!l rcti rakni. De ugy, a mint én metszet
tl'm, emb~rkötözködérsig kellett:tt a földet reá rakni, de még akkor is 
kimarad egy pár 8?.em fedet!enül Pr6háltam ~n is egypár Wkét ugy 
mcti-lzeni, és nagyon f'ok szf.Wt adott a1. olyan metszés. De szőlöje be 
neru érett, f'a\·an}'U Yolt, arnug-y meg nagyon kevél:! a szölö, alig van 
fJ!Y tííkén 2-4 fürt, han<'m az édes és nagy bogy6ju . 

.Mondom, én magam sem tudom, hogy hogyan metszek már, én ugyan 
medclt>g~:dnék, ha Cl!Y tökén ~-10 fürt sziJlő volna, de még ezt sem 
~rtem cl <·gyetlen egy t(íkén scm. 

Ezek ut:ín oda terjed nhízato:-; k~réi'l('lll, mikép kegyeskedjék nekem 
CJ!Y okos tauács<•t adui, ho~y mikép lllct~?.enl minden egyes felsorolt 
~z(;lC:ífiljt. 

Cs. . . . . . Vazul, 
~]{)fizető. 

Felelet. Nagyon saj:ítt~ágo~an tünik fel az, mikor valaki azt UJ&, 
hogy az l :-;~j. ~dJf.'n ültet ert, és re1í h1írom évre trágpízva lett sz(Slc5 
t>~emmi ter•l'Hs.,t, ~eau hoz. 

Ez tt·rmétozctelleuei-1 nllapot. Hogy 448 tőke annyit sem teremjen, 
mb·zerint bcli'lc j61 lehe~:oeu lakni, a ritkasiig ~;zámba megy. 

Az igaz, hogy a t<•rH..éelwzamra a metszés na~y befolyással \'an, 
dt· ll:lt az iin ~>'zí;lőjei kíil<irnb<>zők, :o il!·y ha a metszés egyik fajnál nem 
nl k :d ma .. il", a m:í~ikwíl IO(;g is lwkellt•U Ynlnia. 

448 dh. jt~l he:il:utt :;úíJőnck igen id kellene lt:galább 300 3-'0 
litt·r mut~tot ter!~n;nie. 

A term(>:; hilíuy le~inkább abb61 ~zármazik: ha a rügyek be nem 
ériJtk, s 1gy lll'lll tcrm(·kenyülnék meg. Vagy a télen álta! elromlan~Jk. 

A hl· nem ~rés tipecziáli:o huj. Példliul u szölő éjszaknak fekszik ; 
a honí a nnp (.ltet{í mclege Le nem I'IÜ:. 

Dl' hát. ön uzt. irja, kogy a parasztok fzőlőjei nagy terméseket ad
nak · ha teh1ít az önr> is ott van: akkor ha a többi beérik, az öné-

' nek is be kell éruie. 
Lehet, étt uz érf'i:-ot hütrtíltatja az is, hogy ön talán a szöllSMt feles 

zöldhajtátmit61 nem tisztitja meg. 
Tulán a tlSk~je tele van ágakkal-bogakkal, B igy a tul sok apr6· 

oaeprü hajtás hátráltatja a rügyek heérésát azzal, hogy a nap jótékony 
melegd a vosszöket nem érheti. 
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De htít ez is ~yeng-e argumentum. Mert a természet bölcs ; s egy 
növény annyi hajtást hoz, mely wellett hivatásának megfelelhet. 

Egyállaláben nem lehet igy távolból az okot megmutatni. Látni 
kellene a szlSlőjét, s csak akkor tünnék fel nz ok. 

Azt mondja ön, hogy a tlSkék Englbrecht-f~le maga~ csercsapos 
metPzéssel vannak kezeive. Hát nem-e ebben van a hiba "l Nem-e ezen 
metszési eljárás oka a terméketlens~gnek ? 

Az Englbrecht-f6le metszés abból áll, hogy a tőkét évről-évre fel
mebzik, addig, mig metszeni lehet, azután ezek a felfutott ma~asan ~íil6 
osap•)k rü~;,yei, ha kellőképen be nem ferletnek : a tél luclegében küny
uyen elfagyhat.uak. 

Ha a rügyek elfagynak, akkkor is Kihajt a rügy ; csakhogy nem 
az anyarügy hajt ki, mely meg van tel'mékenyitve, de a fi6kAzem, mely 
medd<í hajtásokat hoz. Ezeken ritka e~etbeu van termés. ~ mivel ón 
azt mondja, hogy a metszé~ m:ír egészen magas : leg v aiószínübben 
ebben lesz a bajnak kutforrása . 

.Elemezzük osak. HHH. é\•hen lett eg-yiK része telepitve, s mivel 
nagy rét~zben chassales és esemegefajok, eí'.ek a reudetoi vi~zonyok között 
is c:5ak a negyedik é\'re hoznak termést. Teldt amelyik 1~97. lett ül
tet\·e, anwlk az 19~ l. évben m:ir teremni kellett volna ; s hogy nem 
termett. ab han kereshető az ok ; ulivel a magas csapok télen át 
megromol hattak. 

lsm(>tlem, ha az (in t:<?.ől(íje a para8ztokPval egyenW ,·i~zonyok kü
zött van, !l"-Ok terl~mnek, s az öné nem terem: egyene~en a nwtszéHhen 
etwt az okot, a hih:ít keresni. 

De hüja kPrem, hogy ez az Eugelln·ekt-féle m6uHzer m~ír azét·t is 
ro8z, mi\·el mo~t a 4-5. édwn oly maga:-.:m hozza a csapokat, h·•KY 
befedui nem lehet. De ruPg m:i~ t>gyéh haja ú~ van ezen metHzl'>si m<'ido-
za t nak 

Egyik hibl'ija az. hogy az igy mag-a:-an kihozott ~z{ílíífiir·tiik ~oh:1. 
sen• oly .~de~t::k, mint azok, melye1~ a földbüz kii:u·lebh vannak. 

Miuél közelebb \'aH a :'ztíl()t'ürt a füldhöz, aunál uag~·ohh a hiíki
l.mg·arzá~, mely a :-:zölííszeruek héját kit>rleli, 8 a ezukorré~zt ~zaporllja. 

A m:í:-:ik hiha az, amit Ur·a~:~god moHt kf>~erüen fog tapaHztalní, 
hogy t>Zen mett'Út5m6dt61 mo~.o~t m:ír feletre nehéz eltémi, s ithí kell ah
hez, mig :széíl1;jéuek t!íkeff..jet ne\'el ; 8 a tűkefejeu tel'lnfí c:.~apokat 
haJ,! y hat. 

Nagy kör·ültekintéssel kell mo8t ezt ujbt)l metszeni, mert legtöbb 
tőke ki lesz vakulva. Amelyik ki nem lesz vak nl va, azu11 nyerd \'e8~zö 
lesz ; s igy C8ak két év muh·a lehet a még hevl\16 tlíkét •~ term~~re 
metszeni. 

Mikor Englbrekt ur ezen metszési m6doza tot bemutatta, már akkor 
kijelentettem, s(ít kis lapombau i~ elmuudottum, hogy ezeu metszési 
módozatot nem találom ezéihoz vezntűnek ; k:ír osnak találom, ha 
sgyes vidékek régi megszokott mtotszési eljár:ísát ezzel kiszoritják. 

Éppen azt mondottam, a mi most önnel bekövetkezett, hogy a 
magas csapokon levő rügyek elfagynak, meddő hajtásokat hoznak ; s 
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·'':ek mulva _lesznek ~~nytelenek a gazdák a r~gi megazokott metsz~ai 
elJ'ráshoz . vJ~szamen~;, De ez nem fog olyan könnyen menni, mert a 
tlSkék egy1k része k1vakul, a másikon részén ~vek multán lesz term~s. 

Me~botránkoztam pedig nagyon, mikor ezen metszési módozattal 
rajz alakjlfban az egész or~zágot boldogitották. 

Évek multak el azóta, s a káros hatás már eddig sok vidéken je
lentkezett. S dacz:~ra a nagy reklámnak, bizony-bizony ezen mctszési 
eljáráR sehol sem honosodott meg. 

Az ujitás barátai itt-ott tettek vele kis~rletet, de a dolog cc:~ehül 
ütött ki ; s igy kevés helyen lehet már most látni. 

Azt kérdi ön : van-e olyan könyv, rnelyből a metszési módozatot 
meglehet. tanalni. Igen is van: a termé8zet nagy könyvében, ennek lapja. 
ki vau npitva az ön vidékén is ; s nézze meg mit csinálnak, hogy met
•zenek azok, akiknek nagy terméHíik van : azután a?.tat kövesse. 

Az ün vidékén a karikás metszés divik, ne legyen ön okosabb 
K többinl-l ; ha az ott be\·álik : kövesse azt, 

Mert jegyeu.:e meg kérem, hogy legtöbb \'id,.;k más-más metszési 
eljárást követ. 

Minden vicl~kd a hosszu ~yakol"lat, az e1·edmények a sikerek és 
sikertelensé!!ek tanitottak meg a Az{ílt'ítajok megv:ílasztásár·a, a met:3zés 
mikéntjére t"s a szDiő kezelé8ére. 

Sz:ízado:o- ta~ a~ztalatok meg~zürődött eredményei ezP.k. 

P~ldtíul Tokajhegyalj~ín, mint Láczay L:íszl6 írja, legalkalmasabb 
a kopne~z ft.jmct~zé:o~. 1~1!11, mert ott. ucm a mennyi:o~égre, hanem a minő
l!é~re nézuek. 

Eg-t•rlwn l'lzintPn kopa~í' faj müve!és rnellett termelték a bikavért; 
a Flz•:g-.-.:\rdi t-::tií ié:-z s1 m c:-::q>olta :-~zííliíjlot ~t L. l\· hát mioden vidéknek 
ruPg van a lllP;.!:íllapodott czl>lhoz vezet{: t•ljárüsa. 

L:itja I;Jl''" (in moodja, hogy ott öniii.- nPl a psra!'lztok karik1í~an 
met -;zPIJf•k, t·:-; ~ok bort sziirnek. Tehát ne t\.1rdnljon iin mashova, mikor 
R j6 tRu:ic.;o: ~~~ t.lwn megkaphatja. 

A lnt•t!"'Zél"néi ('!!Y alaptudom:iny t~)~lal helyet. lsmemi kell a ~úí
liín(iy( un:ek tel"lllt;s:r.di ('i:tj:ítl"fít:-;:í~:ít, -- tudni kell, ho!!y a termés a 
terruli 1:ii1!\'hííl t·rcd ; a tf'rm{írül!y az ~rett s.úílíín~sszí;n k•;pzé)dik. 

Tudui kl'll, hogy vannak t~1jok, rnelyeknek termő rügyei a tőkéhez 
líö1.el ,·annak, vunnak bjok, mely~k a ~:r.iíWvesszG küzept:n termékenyitik 

meg a digyt>il<et. 
~lllluíu p(>tli~ a sz<íliífüJ·t a termlí rügybí)l vnn : oda kell metszcni, 

ahol a tenuííriigv vau. 
P~ld 1íul :~ .rajnai és olaszrizl.in~ \'alamint. a musk~a ot~onel ~, te~m[) 

rügp.~ket nem köz~·~tlen a tlike felett, de __Ieg-mkább ~ szlSléSvess~o km.:~
p~n hoz:r:ák; t•zcn faJokat szokták sztíh•csszore ,~étszem.! . s hogJ még 18 

közelebb legyen a föl<ih<iz, vagy a szomszéu tokéhez kotlk le, vagy ka-

rikára míivelik. 
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Az~rt különösen Erd~lyben di\·ott. R karika{s müvelés; mivel ott 
1egna~yohb részl:en a mondott fajok tenyésztP.ttek. 

Ime a karikáson - mint ön is irja, egy 2 szeme~ csapot hagynak; 
ez hoz vesszőt. Ezt kötik ki esztendére ka1·ikára. Azért mivel ezen fa
jok a nutp;odik é\'es csapon jobhan tel'nl~_kenyitik ~eg rügyeiket ; mig ha 
az elsli é\'ben hozott h:1jtást. kötuek ka1'1kába : szmtén c~ekély termést 
hmm a. 

L:ítja k~rem, ez R paraszt. elddeikt{)J öröklótten öntudatmmn 
jár el. 

Vannnk fajok. melyek :'t tők~vel iH kihozz:~k a tc•J·rnést. Mif.rt 1 
A1~rt, mivel az elt-•{i. má10odik, harm:~dik évhen :t téíke ft•jét ne\'clték; 
fil ez irlő ulatt n t6ke fej a rü~yeknek <'gym:ísra toluhís:íból ~zapo
rodot.t. 

Hát P.zek a szabad l"Ze~muel nem hhhat6 rü~yek me~\'ann:ik ter
mékenyiilve, Fl ha a tiíkt>n !-ll'IDilli csnp ninc~ is; még is \"an t.erméH. 

A hol ezen elj:fr:Íí' Jh·il.;, ott vi!"zont olyan f~tjok vannak, mclyek 
miiJt mondár·, a tőkeff-j ből i~ hozzák a term~~ t. 

Szóva] te~p;(>k ~zől6j~t az otta!J j6nak bi~wn~·ult metszési tdjárással 
kezt>lni ; s azután l'CIHlhen lelilz mindPn. 

Csak e~yet akarok m~~ ml'gjq!yezui, ho~y Ctöuk uzou ti1jokat tes
s~k ug-y metf'Zl'DÍ, melyek ott hos~zu ru ü veléri mellett heváltak ; . a többi 
fajokra JWdig- testo~k egy tiltal:ínos ~zah:ilyu met~zél"!i eljárást' aJkai-
mazm. 

Az általános ruetsz~si elj:h·:(s a c~apos müvclés, mcly abb61 áll, 
ho~y a tlit<~nek előbb 2 évi~ fejet. nevt>llink, a harmadik évben egy 
csapot mf'ghag-pmk két SZ<'IDJ"(·. 

A F•,·íí é\•re a tökének k6t ell .. nkt•ző oJdal:ín hagyunk két csapot, 
és azt 2 2 flzemre vágjuk : a m"s~k ellenkezc'í oldalán hagyunk k~t csa
pot ha1!yunk az elt!íí éves vesszűu. 

A két. db. C!ilap rut·lyeu a 2- 2 riigy van : ez évben ternh:st hoz, 
esztendí)re azt ledobjuk, s a má8ih. két oldalon ha~yunk, i~mét 2 csapot 
2-~ szemmel. 

Ez a váltakoz6 csapol'! müvelés. Ez ad el~g termést; s u tl")két jó 
erüben tartju. 

M~g szóhmcm ~.ellene és helytelt>ntteni azon eljá•·~í!"t, ruelvet Pokun 
s n. int irja ün is követ, ho~y windentele fi.tjokat ös~?.ekeverve · ültetnek: 

Látja kc>rem ennek nugy a h:Hránya ; mt>rt mint fünuebb mond~tm 
nem mindeu faj egp~nlően alant VBJ!Y mag-asan hoz1a termését. ' 

Holott önmngától l'rtetendő, hogy most már minde~yiket ha nem is 
de mfg i~; többft-le metszt"ssel kell kell kezelni. ' 
" ~ost m~ir_ ~i .enm•k az ere~~én!.e ? Az, ho~y az az egyszerű ~z(}. 

lo~z, k mek ~zlSloszet1 tudománya orok l ott, u e ru tudJa, bog y melyik fajt 
mi,!~Ie módon met~ze ; _de h~ tud~:i is, őseszel vagy tavasszal a szöléveasz
sr(~ér61 ~evesen 1smer1k fe.l a faJokat; s i~ y azután metszi ahogy szokott; 
amely faJnál az a metszés1 m6d beválik : az hoz termt1st amelyiknt11 
nem alkalmas a metszési eljárás : meddlS hajtaisokat hoz. ' 
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Igy azt&táo a szabálytalan ültetési m6dnak a gazda éveken e talán 
-egész életén át kárlit valja. 

Ebből lehet azután megfejteni azt, hogy egy némelyik gazditnak egy 
hold szlSll>ben •·endszeresen több termése van, mint a maísiknak. 8 igy en
nek a konzekvencziaíja az, hogy egyik szőlő igen is kifizeti magtít, a mtísik 
mi termést sem ad. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Szőlőm levélzete összefodrosodott, ugy néz ki mintha 

csalán levele volna. Fejlődése vézna, visszaeset t. MifélP betegségnek 
lehet ezt tulajdonitani ? Lehet-e ellene védekezni ? S ha igen, miféle 
eljárással lehetne a betegség terjedésének utját állani ? 

Tolna 1Jr. F. 8. 

Felelet. A szőlö levelének fodro~crlisa és elcsalánosodása at
tól származik, hogy a talaj tul nE'd ve" A ll ol több vtz van ameny
nyit a Rzőlő elfogyaszt:1ni l<i::peA : oll ez a betegség mindig előáll. 

C=--ak a feles viznek eltávol;tásával lehet ezen a bajon segiteni. 
A vizl'l pedig ugy lehet Levezdni, hogy ha a talajt a]ag

cs()vezzük. 
Mo:-.t m:,r az(lttban amikor a szőlö be van ültetve e~ nehéz

sf>ggPl jár. Mert a C!-.()Vt-~k lerakásával a tók;'•k gyökérzete felszag
gattatik. 

Fg-ycdüli t'lj;'zrú~ <'l, ha a talai m~netel~s le~aláhb egy kissé 
emelkedö: ha : C'-'o~turnitkat mt~g·r;·,.,iditjük 

A/ ig y nwg rü\·iditett c~at. rnúl.:;• t jó m•'·lp·n kiássuk, ~~~; ezekbe 
az P c;•'·lra k···~zttPtt lyukasos c~üvd:t•t lt·rélkjuk. és a v~gelt <'gy 
emt~szú' ~iid(jrlw vezetjük, ahova a lyuka" c..:.i_.,v ken át a vizet le
Veletjti k 

l),. i··~joi>h a; u\·ato~sf,~ az ültt>t?~n~'·!. S oly talajt ahol sok a 
nedv··~._,·~. m.tr dl. ültl't···..., elútt c.tlagc,.;()vi!Zt.ük; hl! p~dtg· ezPn eljá
rúst I.;(',Jt~t··~·e~nd; tal:t [juk: olyan heh re ne tt'lt·ptl~ünk ripána ala
nyon twnwsi•t·lt ojtvúnyt 

H 11 Mt;gt~'~ rmnrl··n ;'tron be akarjuk tPl('piteni, akkor ott szolo
ms a lanyt használju n;,, nw ly ~ok ned \'f>ss•~get el bt r. 

- * 
* * Kérdes. Ui hordókat vásároJtarn; mtt kell azokkal tenni, mt-

eJótt a bort lwleszürném ? 
Vi>ro~boroti hordóval mit kell tenni, hogy az feh~rbor befo-

gadá:<tra alkalmas lf'gyl.·n '? • .. • 
Eczetes bor volt a hordomban; lehet-e abba bort szurm? 
Dohos hordót hogy lehet használhatóvá tenni, és végül a sze

szes hordóba lehet·e bort ~zürni? 
Nagyvárad. N. K. 
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Felelet. Á feltett kérdésekre azon sorrendben amint tétetett 
adom meR" a választ. 

l. Uj hordókat egyszerüen forró vtzzel kell kiforrázni, a vizbe 
egy kevés konyhasót tenni, s azután a mustot egész bátran lehet 
beleönten i. 

Ha azonban az uj hordóba ó-bort szándékozik szürni, akkor 
már egészen másként kell eljárni. 

Először is a hordót ki kell fonázni, és aztán V!zzel megtöJteni • 
.igy vizzel töltve kell neki 7-1 o napig, állani, s azután kiszárita ni; s 
ha ki~zikkadt : borsöprővel kelt kiforrázni; 

A forró borsöprönek legalább 1 nupig bem.e kt>ll állani; később 
tiszta hidegvizzel kell kiöhliteni, !' azután a bor be)eszürhetö. De mégis 
mindig lehetőJeg arra kell törekedni, hogy az uj hordóba először is 
must töltessék. 

Bármily vörösborcs hordóba, mindt•n hektora egynegyed kilo 
mosó !'Zódát összetörve belete~1ünk, s aután forró vizet Üntünk bele. 

A forró viz a szódát fPloldja, a feloldott szöda pedig a hordóról 
a vörösbor okozta S7lllt lemarja. 

Csakbogy a hordót többszörösen meR kell forgatni, hogy a felol
dott ~zóda a donga minden ré~zl'hez oda hatolhasson. 

Azután ba már legaiább 1 úra hosszá1g igy ide-oda forgattuk : 
akkor azután 4-5 viuel !-OZÓ\'al mindaddig hidegvizzel mossuk, öblit
jük, még végtPre a hordóból egészen tisztaviz jön. 

Ha a mosand6 hordó nagy, akkor egy botra erősitett kefével a 
kisajtón át kell kimosni. Bele rnenni t'•s forró vizzel szódával mosni 
nem szabad, mert az tlletöt összeégethett. 

Eczete~ l1ordót használt atóvá tenni szintt>n csak sródával lehet. 
Az eczet a szóda houájárulása által felo1dódik és elillan. 

Azután többször hidegvizzel kiöb1itendő. 
Csakhog:y ehhez közönséges és nem maró szóda is alkalmas. 
Dohos bordónak legbiztosabb győgyitás módja az, ha azt~zétdünt-

jük; s azután feltüzeljük. 
Ha azonban valaki még ifi kis~rletezni akar vele, akkor az egész 

hordót Ezét kell szedni, a borkövet leverni; nehogy a penész a bork6 
alatt megmaradjon. 

Azután minden egyes dongát belül es szélein ki Kell gyaloini 
s ujból összeállitani. Ha a penész nem vette magát mélyen dongákba 
s a gyalló levitte, akkor az ilyen hordót sziikségből mél! lehet hasz
nálni. -De legjobb gyógyitási mód: ha a hordó szétdöntetik és tüzre 
rakatik. 

"A szeszes ho~dó uj ~ornak hel:resebben rnustnak igen alkalmas 
Legfollebb forró vtzzel k1 kell rnosm, azután hideg vizzel kiöbliteni 



157 

Eladó szőlövesszők. 
Fajtiszta Ripária portális. 

120 ezer drb. mohás ojtáshoz való ezre 
13ó ezer drb. ültetésl'e alkalmas ezre 
160 ezer drb. iskolázni való ezre 

Sima. 
20.-
10.-
6.-

Stma ziJldojtvány és gy lJ keres fásoltvány, 

szintén l'ipária-portális alanyon. 

Nemes-kadark a, Mézes-fehér.Kövidmka fajonként ezre 
V egyesen ezre - - -
Ugyanezen fajok ~yökeres fásojMs -
Csemege fajok európai csemege fajok rovatáhan el

sorolt fajokból vannak százanként 
-'O ezer othelló - - - -

E'ur6pal szölfJvesflzök. 
600 ezer N emes•kadarka, But·gundi, Op portó, Mézes 
fehér, Olaszrizlig, Ezerjó, Mustoefehér, Kövidinka stb. 

Európai csemege jajok. 
Muílkat Alexander·. Ennek a tulajdonsága az, 

hogy a husa kemény. Elél[gé illatos, zöldes sárga 
azinü. l~cn jó faj, !'Z:illiUísra igen alkalmas. Érik 
szeptemher hó \'é~én. 10 (h·h. ára -

.Mn"'kat Bit'fer .Keul kemt>uy húsu. Finom za
mato, igen b{) termG . .Nagy bogyókkal s apróbb fürt
tel szq>tt~mher hó közepén érik. 10 drb. ára 

M u~ kat Boowod HaHoolit a muskát alex~mder
hez. Fel(.'tte ua~y termé:-;t ad. Húsos, tehát szállí
tásra alkalmaH. Ki\·:iló finom izü. Ét·ik :--zeptember 
hó \'égéu. - 10 drb :ira. 

M uskát B l. 'lueen Viktória. Igen kodu, már 
augusztut-~ hó végén t-rik. Reudki\"ül nagy fürtü. Ha 
meg-érik s bogyók roz8d:is ~árgásak l~toiZilek. Szálli
tásra alkalmas ·-- lU drb. ára 

~lusk~it Citr~,nelie. Igen zamatos. S:iq~a nagy 
bogyó1tL Érik szcpt. elej~n. Szállítható. 10 drb. ára 

.MuHkát Croquunt. El'"ylke a lcgéde8ebb sző
lőknek, szine zöldes-s:irga. J<:rik szeptembcr hó elején. 
Bzállitható. - 10 drb. ára 

Muskát Damaskusi. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványou rendkivfil buján él, diszlik és 
tartó~ . .Fürtje nagy, bogy6ja igen nagy, zöldes-fehér. 

100.-
80.

~20. --

24.-
10.-

8.-

-.40 

-.60 

-.60 

-.60 

-.60 

- .40 

Gyökeres. 
80.-
30.-

20.-

16.-

-.80 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

-.80 
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Kivál6ao kellemes. Későn érik. Szállithut610 drb. aíra 
Muskát de Nastes. A pasastutihoz hasonlit. 

Igen koraín ~rik. Szaíllit hato, Ropogós sárga szem ü. 
10 drb. aíra 

M uskát Herczcgo,·jna. Korán érő nagy fürt ü, 
közép nagybogyóju, zamatot:~, Mz~Withat6. 10 drb. ára 

M ut:~kát GéotJai. Fürtje igen nagy, sárgás bo
gyóju. Igen finom mu~katály izü. A virágzásban 
néha rug, máM k~s{)n ~rő tajjal kell keverve iiltt>toi 
az~rt, mivel ez is k~s()n érik. Szál!ithat6. J O drb. tíra 

Muskát dr. Hógg Róbert. Kiv~ilóan bii termő, 
majdoem me~szakadát5ig terem. NarJ;y fürtii, fehér· 
zöldeH hogyójn. }"'iuom nmsl•ahíly izü, \'astug hf>jn, 
két-őn érö. Sztilhthutó. 1 O <hh. n ra 

1\Iu~kát Frontignan rotH!P. Bogy6ja nagy pirott, 
gömhölyii. Ké~ön frik. l'Zállithat6. lU drb. tíra 

~Iusküt frontignuu hinne. }~ehér hogyóju, mint az 
előbbi 8~eptt•mber v~g<'n t1rik. Sz1lllitha16 10 drb ára 

1\fusk:ít Otton<·l. Kiv:tlóan énlt·ke~. Kortio érő 
mu~kolat Elz()){-). Körepes fiirtöket, de ~okat terem. 
Fií az~ hogy Df•m rohad. Szállithat6. 10 drh ára -

1\lu~kát passantuti. Nagy fehér bogyóju, kel
lemef-l nmr;kolat izü, kor~ín tsrő. Szállitható lU drh. tiru 

Mul'!k!Ít Royal. Fekete nagy bogyóju, ritkás 
fürtü. Kortíu ér{). Sztillitható. - 10 drb. ára 

.Mul'kát Szt Aiban. Az előbbihez basool6, 
csnkhol!y nagyobb, köz~p ér{) mm•katál izü. Szá1lit
ható. - 10 drb. ára - - - ·- - -

~Iut~kát Tokaj'd Jardens. Na~y világot~, piros 
bogyóju, igen bő termő ; ){Ö7.~p érli. 8%állithutó. -
10 drh. ~\ra - - - - - - - -

\lusktít V autiia vagy Rozsdás mut:;kolnt. Ennek 
kiváltí neme.,: éH jó tulajdonai \"IlU Dal\, f>5z~ílJit hatÓ. 
- 10 drh. ~íra -

Chas~eles augevina Km·án ér{í nagv fürtü. 
Sárga nugy átlátszó bogyóju, b{íterml-í. ~;.~lllitható. 
- 10 drb ára -

CLaH dc An~cree. Sárga-zöldes bogyóju blitermő 
közép ér{í kc1lemes iz ü. Szállit ható. - 10 drb. ára 

Chas Bianc. Ez a küzönséges korán ér(), biíven 
term() i"mert faj. Szállitható. - 1C drb. ára 

ChaR Fonteneble d'or. Igen na~y fejü. Sárgás 
husos hzemü. Korán érő. Szállitható. 10 drb. ára 

CLas de Judea. Nngy fürtü. Zöldes-sárga Pzemü 
h6term6 szeptember végével érik. Szállitható -
10 drb. ára - -

Cbas Imperial bianc· Fehér, nagy bogyóju, igen 
Dagy fürtü. Korán ~r6. Szállitbató. 10 drb. ára -

-.60 

-.60 

-.óO 

-.40 

-.60 

- -.60 

-.60 

-.20 

-.40 

-.60 

-.60 

-.60 

-.40 

-40 . 
-.40 

-.20 

-.40 

-.60 

-.80 

1.20 

120 

1.-

--.80 

1.20 

1.20 

1.20 

-.80 

1.20 

1.20 

1.20 

-.~o 

-.80 

-.80 

-.40 

-.80 

1.20 

}.40 
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Chas Jeruzsálem. Nagy fekete bogy6ju, kor'n 
.. 4rö. Kivail6an finom. Szállithat6. - 10 drb. ára -

Chas Németpiros. Gyönyörö piros bogy6ju, 
bötermö, Szállitható. 10 drb, ára - -

ChhB Mathias. Korán érő nagy fürtö, bogy6jai 
fehérek, barna folttaL Szállithat6. 10 dt·b ára -

Chas Napoleon. Ritka nagy fürtü, óriási nagy 
aranysárga bogy6ju, KelJemes izü al!lztali disz. Az a 
hibája van, hogy néha ru~, azért kés{ín ér6 tajok közé 
kell ültetni s akkor pompásan terem Késiín érő. 
Valódi kincs. Szállith~·t6. 10 drb. ára 

C has Piros-N a po leon. B()gyója felette nagy és 
gyönyörö rózsapiros, s hamvasságáuál fogva meglepő 
l!lzölö. Kissé savanykás. Hanem disznek felülmulha
!Jatlan. K~sön érik. Szállithat6. - - 10 drb: ára 

Chas Guen Viktória. Nagy fürtü sárga rozsdás 
nagy bogyóju. Szeptemberben érik. Sz;illitható. 
10 drb áru 

Chas 'fenerifl'~. Sár~a nagy fürtü, n:1gy bugyóju 
ki;zép érC. Szállitb a tó. l U dr b. tíra 

Chas rouge. Gyönyörö világos piros !-!Zinü, nar;y 
tumii, Kiv1ílóan alkalmas a sz;\llit;isra. 10 drh. ára 

Chas r·oul!e royal. Sötétpiros szinü gyönyörö 
szölö. Felette uagy termő. Augusztusban érik. Szál
litható. - 10 drb. :íra 

ChaR Szl. Fiakre. lg-en nagy fürtü, sárg-a levcs
szemü rendkidili biítl'rm{í. Sz,íllithattí. 10 dr·h. :1ra 

Chas '1\,k:tj au~c·vin•L. G~·önyi)ríi lwh·:ínypiml", 
felette• du~"'an 1 enuelií kc·lleme!-1 izü l'zií!íí. Szállit;í~ra 
pomp:i~. - 1 O dd1. tíra -

Ch:t~ z ... idóon.:z;i~i. Csercsnye-piro:; bogydju, 
bíítermíí. Ki ,·;íló finom C'í"emege. Kö7.épér{í. Sdllit
ható. - 10 ch·h. :ira 

l'hn~ Almt·ria. Na~y fiil·tii, tcht~r bo~píju, híí
termö. Kiiz(>péríí Szálirt ható. lU dr·b. ;\ra - -

AllHtló. Hendkivíilí :-~~(ip télre eltenui való szfílíí. 
Feb~r hogy6ju. Nagy. fiirtG. Sz;\llithat6. 10 drb. ára 

Bn~e!lnt 6riás. Ori;i~i na~y fürtii ~H hogyóju, 
- Szállithatt'í. lU dr·h. 

Gharmond ron~e. Süt~tpiro!-1 szinii, na~y fürtü 
nagy bogy~ju. Kiv1ílóan finom izü, f<•lette b()t<•ru~(l. 
Legjobb c~rrne~e sziíWk egyike. Kiizl'pér{í. SzállJt
ható 10 chh <Ím 

CsodaHzőllS. Az összes szőWk közütt a legna
gyobb fiit·tfi. Vannak 21/2 kiio sulyuak is. Sokszor 
oly nagv termést- hoz, hogy meg kell ritkitani. So
ha•em ;ug. Rorszőlönek felotte kifizeti magát. De 
csemege szöWnek is használható. Szállitható, 10 dt·b. 
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1.40 
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-.40 

1.40 
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1.60 

1.~0 

2.40 

2,40 
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Chorniohon Blano. Nagy fürtü, natzy husos, ylfrga 
bogy6ju, elsőraogn csemege, egészen kor2fn érlS. -
Szaíllitbat6. 10 drb. - - - - - - --

Cbornichon a grappes collosales. lg-eo nagy 
uborka alaku, saírga szemü husos, pompás izü, elslS-
raogn csemege. Szaí11ithat6. 10 drb. ára -

Duchesse of. Buckleuek. Zöldes-sárga, nagy
szemü, muskolat izü, blStennl.í. Kivaíl6 faj. Szállit
bat6. - 10 drb. aira 

Etred~ves Magyarorszá~. Ez a mai szőlészetben 
az lebirhedt Jeg~rt.l-kesebb szőll5. Mint kivál6an sz~p, 
finom csemege faj. Szállithat6. 10 drb Áta -

Fürj tojás. Roppant n:tgy fürtü, nagy hogyóju, 
fehér szemü szőlll. Köz~ptÍt·él. Igen ~rtékes, csakhogy 
maís hasonló időben érlS fajjal keverve kel! ültetni, 
különben magában néha l'Ug. Szállítható. 10 drb. ára 

Kecskecsecs. Van kétféle, piros és tek~r. Ké
r.ön ~rő téli szőlő. Szállítható. - 10 drb, :ira 

Kostom th Lajos. N agy fürt ü, nagy s:írga bogy6ju. 
Felette korain érő. Szállitható. -- 10 dr h. :í ra 

Malakoff usum. Igen nagy hü!~s:t.al-1, ritkás fürt íí. 
Piros gyöny(irü szőlő, t~len :\t eltartbató. Sz:íllithai6 
10 drb. ára - -

Madleine angevina. A legkorábban éri) szőlők 
egyike. Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy 
sokszor rug, azért ezt is más hasonló időben éri> 
fajok köz~ kell ültetni. Szállitható. - 10 drb. ára 

Niája. Egy igen becses közép bogyóju szlSlő. 
Szállitbató. - 10 drb. ára - -

Perl imperitiL Felette naJ!y bogy6ju, fehér 
szemü, finom izü. sz~Olithat6. - 10 drh. ára 

Preiwci~ de maliuque. Felt't.te kut·:ín ér(), fe
hér bogyt'íjn, kellemef! izü c~emege sziílíí. Szállithat6. 
- 10 drb. ára - - - - - --- - -

Spanyol vörüs, Gyi)uyörü piroR bogyóju. nagy 
fürtü. nagy termésü, koráu érlí. Szállithutó. 10 drb. 

Reise de Calahre. Miut a neve mctatja, rend
kivül nagy fürtü, nagy hogyóju, fehér ~des HZeiPÜ, 
ig~n flzép 1-1zőW. ~rik korán. Sz~lllitbató. 10 drb. ára 

E•eken kivül van : 

1.-

1.20 2.40 

1.20 2.40 

1.-- 2.40 

-.40 -.80 

-.40 .SJ 

1.- 2-. 

1- 2.-

-.10 -.20 

1.- 2.-

-.60 1.20 

-.40 -.60 

-.40 -.80 

-.60 1.20 

100 drb. gyökereF fásqjtvány csuda~o~zlSllS darabja -.óO 
A megrendelések alkalmával az érték egynegyedét elűlegül kérjük; 

és tisztán olvasható nevet, lakáHt ~s vaijuti leadó állomást. - Nagyobb 
megrendelésnél 1ír\e{'nged~s történik. 

A vesszök jól ceomagoltatnak; a csoma;olaís~rt mérsékelt dij számitta tik. 

Csomor Kálmán 
a~r.ölö nagybirtokoL 

Nyomatott Sima Dávid könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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