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A sz öv etkezetrtSI. 
A horászati és sz516szeti szövetkezeteknek már kezdP.tben sok 

ellensége akadt. Alig, hogy orsz,gszerte kezd az eszm e tér fog
lalni, már is akczióba Mpnek ellene. 

Else$ sorban a borkereskedő világ ki;ílt reá kigy6t-békát, 
s telvék a lapok ellenszenves czikk rovatokkal: s ahol megvan 
alakulva. ott kei"ülik mint a bünös embert, s csak akkor for
dulnak a szöveUtezetek pinczéjéhez, midón szüks~glet üket egyes 
pénzre szorult kis gazdánál potomárért ki nem elégíthetik. 

A rendesflo kezelt tiszta finom borok nekik nem tetszen~k; 
mert. 5k magok akarják a borokat kezelni, rnert helyesebben 
mondva azért nem keresik fel a szövetkezetet, m ivel a szövet
kezetek minden meetereéges javítástól ment, valódi finom és 
tiszta borokat aduának ; nagyon természetesen ezek a !zövet
kezetek nincsenek szorult helyzetben, s nem adják félárért bo
rukat, mig a reá szorult kis gazdáknál na~yon oleeón összeszedik; 
ha gyenge: szesszel erósitik; ha teste nincs, hát mát:~ testea 
borral h4zasitják; sz6val l)k igy nagy ritkán vesznek elsc5rendü 
finomabb borokat, de ez olcsóbb és másodrendü borokat tisz-
togatják és puczolgatják. . 

Iont1t van azután az, hogy a fövárosi nagy vend~gl5kbent 
a legczifrább vignet.tákkal ellátott hosszu nyakd üvegekben is, 
csak névleges fajbort vagy másodrendü árut kap a fogyaHtó 
közöns~g drága pénzért. 

Ez az állapot azonban nem fog sokáig tartani, mert & 

sziv6s kitartás utat fog törni, s a szövetkezetet is v~delemr& 
fogja serkenteni. 

A v~dP.lem tiszteseéges és áldásos lesz, és szabadalm,baa 
nem a.érti az igazságot. 
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'fáved a kereskedelem bB azt hiszi, hogy eme mellcSz's'
vel 8 sz öyetkezeteket feloszlásra birja. Oh nem l Az a szövetke
zet, mely ügyes kezek által vezetve egászs,ges alapon áll és tevákeny 
emberek kezáben van: felfogja venni a harczot. Küzdeni fog, és 
biztos hogy a gy6ztes a szövetkezet leend. 

~hhoz azonban hogy a harczot felvegye és kibirja: pánz 
~s erő kell. Az egyesüit1sben pedig rejlik az er6, az erlSben a hatalom 

s igy ennek birtokában pénzben nem igen ezenved 
hiányt. 

Az állam is kilátásba helyezi a támoga~ ás t. Cc§akhogy 
az a fájdalom, hogy csak sz6val teszi, és nem siet a küzdő 
szövetkezet tá01ogatására. 

lgárget, biztatgat, de szük a marka ! • . . 
A központ kölcsöne pedig nem elégséges ahhoz, hogy a 

fZÖvetkezet a harczot kibirja. 
Aki szövetkezetet alapit, ezzal legyen tisztában. Ne hogy 

a saját kárán okuljon ~s gylSz6djön meg a fenti állitásunk 
valódiság áról. 

Ha a szövetkezet az állam segélyére és a központ által 
nyujtand6 kölcsönre fekteti bizalmát : sokáig nem állhat fen ; 
a kereskedelem nélkülözését melllSzésát nem birja ki. 

Mert a befektetés a kölcsönvett pénzt kamata a bor bek
toját rendes körülmények között 4- 5 koronával megdrágit ja. 
S ha a szövetkezet a keresked{) által felajánlott csek~ly árárt 
sz6ba nem áll : ugy pénzzel nAm rendelkezik, tagjain segiteni 
nem bir. 

; Hogy borával jobb vevlSre vármi birjon, és hogy a tc~.gok 
neht1z helyzetán el6legek adásával segiteni birjon, kell hogy 
egyéb pénz beszerzési források után is nézzen. 

Aki az alakitásnál ezzel tisztahan van, ezt is könnyen 
elérheti. 

Els{) és flSköteless,ge tehát a szövetkezetnek, hogy pénz 
beszerzési forrást találjon. Ez pedig ezerfelett könnyen me gy. 

Mert manapság, mikor a p~nzint~zetek er6s konkurencziát 
folytatnak : egy szövetkezet egész könnyen talál oly p'nzin
t~zeteket, ahol a szövetkezet v'lt6jait leszámolják. 

De hogy ezt elérhedsék, oly igazgatósági tagokat kell az 
tntézőségbe beválasztani, akik az ügy iránt ~rdekl6dnek, 's a. 
szavatoss,got k'ezséggel aláirják. 
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Ennálkül egy szövetkez~t jövedelmezőleg fel nem állhat, 
a kereskedelem melllSzés~t kitartani nem birja. 

lsm~tlen j61 gondolják meg azok az itt elmondottakat 
akik egy borászati szövetkezet megalakitását kezdemé-
ny~zik ; - mert enélkül füzfavessz6n lovagolnak. 

H a azt igy elrendelték beáll azon álla. pot, hogy nincse• 
nek reá szorul va arra, hogy a borokot az els() potomárt igér& 
keresked6nek eladják. 

N agyon természetesen, ha rendes vevő nem jön : a bor a 
pinczáben pihen. 

A j 6 bor a pinezében öreg bedás által érik, de ezzel egy 
idejűleg a befektetett töke kamata a bort drágábbá teszi. Es 
itt a védelem azotilo már nemcsak jogosult, de szüks~ges is. 

Drága neht1z borakat nagy mennyis~gben illő árárt ritka 
esetben vesznek weg ; tehát akarva nem aksrva, most a szö
vetkezet konkurensévé válik a kereskedelemnek azzal, hogy 
palaczk érett borait kismért~kben butellákbau is hozza for
galomba. 

De hát miért ne lehessen a szövetkezetnek mint j6 fir· 
mának saját j6l kezelt. term~nyét a kereskedelembe hozni? 

Sok italMle van, melyek kereskedelmi czikkek t1s a me
lyek a kereskediSkhöz butellákhun ~1keznek ás ugy árusittat
nak ; hát miárt ne lehessen a szövetkezeteknek a kényszer 
nyomása alatt borait butelázni és igy ért~kesiteni. 

Hiszen erre jogok is van ; s a közönság érdekének nem 
ellene slSt hasznára törtánék. 

És tisztán áll előttem az, ha a szövetkezetek ezen tárre 
menni kényszerülnek, a kereskedők saját magok által teremtett 
kényszer helyzetben nem birnak konkurensei lenai, mert a 
szövetkezetek minden mesterságes .• okoskodást61, ment borokat 
fog a forgalomba hozni, és a fogyasztó közönség fel fogja ösmerni 
a külömbséget, ~8 a jobbat nem fogja a roeszabb,rt elcsert1lui. 

Ez t.ehát a szövetkezetek vág küzdelme, mely minden 
esetben a szövetkezetek gy6zelmével fog vt1gz6dni, ha mondom 
az ellen'll'shoz elkerülhetlen ül szükst ges pénzt bebirj4k 
azerezni. 

Ez pedig ügyes emberek kezében könnyen megy, azért éD 
bizom a aaöve&kezetek fel vir,gzúában. 
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R ettenetes termés. 
Most mikor országszet·te az a panasz hangzik, ho3y az idei ter

més a közepesen is jól alul van, amikor legtöbb helyen az átlag ba o 
magya t· holdonként 7-9 hektoliter bortermésről besz~lnek, bámul~tba 
ejti az embert annak a hallása, hogy lehet vagy van szollS, ahol az Idén 
rettenetes nagy termés volt. . . . , . .. 

S engem is felette érdekelt eme btr annál 1s mKább, mtvel ku-
lönböző vidékeken es helyeken vannak kissebb nagyobb tábla szöWjeim, 
de az áltahínosságban én sem s~áwolhat~;k több b01·t holdanként 7 -V 
hektooál. Igy nincs mit gondolkozoi való rajta, ha. a re~teneees termés 
hallatára oem kímélve f~\radtságot, e]meutem megtekmtem a csuda n~:tgy 
termést. 

Ott voltam, láttam, s valami C3Událatos az az a menoyiség, a 
mennyi sz() IlStermést ott a tökén láttam. ~em nagyi tom, ha azt mondom, 
hogy a tőkék egyre-mlísra 2-3 kilo sz<> l őt megad tak. 

Bámulattárgya volt a szőlőfürtök ~okasága. t;oha életembeo nem 
láttam szölőtőkén oly egyeoletes nagy term~st. Egész. bátran merem 
állitani, hogy egy magyar holdról leszednek 40-50 métermázea Bl.Ölőt. 

Nohát nem rettenetes csoda nagy termés-e ez ? Lehet-e ennél na
gyobbat gondolni is? S mi ehhez k~pest az én és mások 7-9 bektoli
tere holdanként ? 

Ez hát az a rneséE termés ámirm éveken át itt-ott a szaklapok
ban egyesek beszélnek. Ez az amit a szőlész közönség hinni nem akar. 

Pedig hát tény. Ez már azután nem dol~ozott hiába mondja az 
ol vas6. Ugyvan ! a fara.dtság ezen szőlőtáblán busásan kifizet te magát. 

Mikor azonban kicsodátkoztuk ma~unkat, nézzük meg, mily eljárás
sal lehetett eme rettenetee nagy termést előállitani ? Tanuljunk, oKul
junk l S állapodjuk meg: vajjon követhetjük-e mi is az illető gazd át, 
ls ha igen : tanácsos lesz-e azt követni ? 

Eme nagy termésnél be lett igazolva a szőlő természeti képessége, 
az, hogy ha a szőllS rügyek be vannak érve, megtermékenyülnek, s 
minden egyes rügy fürtökkel jön elő. 

. Ha ezt vesszük alapul s igy tudjuk, hogy a szől{)rügyek mind
egyike hoz fürtöket, akkor tisztában 411 az, hogy mioél több rügyet ha· 
gyiink a tökén, annál nagyobb lesz a termés hozam. 

Az magától értetődik teluít, hogy az emlitett szölötőkén szerfelet.t 
sok rügy leit meghagyva, s igy ezerfölött sok termést hozott. Ezt el~r
beti más is, ha ezerfelett sok rügyet hagy ll. t6kén. 

Megnéztern a tőke metazését. . • Nohát az olyan volt, min~t éle
temben nem láttam; de meg ily merészen metszeni nem is hallottam. 

. Hogy az olvasónak az ott eszközölt metlztísről fogalma legye n 
le1rom. 

A tökén meglett hagyva először is két szálvesezlS. ~zek legkeve
eelb 8-10 rüg!re lettek metszve. Azután meg lett hagyva két szál 
vessz(S 4-5 rugyre metszve, és ezen kivül 2-3 csapou-csap meglett 
hagyva 2-3 rügye. SzcSval az egéaz tlSk~n az erősebb vessziSk meg 
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ettek hagyva. Igy nagyou természetes, az össze• rügyek kihajtottak 
termést hoztak. 

Fürt a fürt mellett volt; azonban nagyon természetea a bogyók 
legnagyobb t•észe apró fej letlen Igy aztafo aki megvette: a termést az 
sem vesz többet s~ölőt látttttlanban. 

U gy értesül tem, hogy az illető a termését mftzsa számra eladta 
No de ez üzleti dolog nem tartozik hozztínk. 

Tény az, hogy az illető szőlőjeiről ez évben ól'iási termést kapott. 
Előadtam a dolgot ugy ahogy ~ll. Tanulságut állhot ez, követheti 

aki akarja. Elérheti azt a czélt amit az illető elért, csak most már az 
két·dés : tanácsog-e, helyes-e ezt követni? Gazdaságos-e ezéihoz vezető-e? 

Az elmondott dolgok nem oly egyszerüek, hogy a felett egy jó 
viczczel vagy egy szólammRl napirendre térjünk. 

Tanulságos ez. Megtanit mindenkit azon régen hangoztatott állitá
sunkra, ho~y a termés mennyiség, leszámítva az elemi csapiÍsokat legtöbb
ször a gazdától függ. 

Nem lehet ezt a kérdést olyan könnyek agyon ütni, különösen 
ha ezzel a rettenetes csuda terméssel szembe vesszük azt az elenyésző 
csekély termést, melyet a rendszeresen az eddigi eljárással kezelt szölők 
adtak. 

Habtír a siker tulsok tulnagy, és annak kiÍros oldala is van, azért 
még sem tanácsus az figyelmen kivül hagyni. Lehet ebblSI okulni más 
irányban is. 

Egyik iníny az, hogy a szűlőt miként metszük reá, a másodk, 
hogy ugy metszüok reá, hozy jusson is maradjon is. Ne hogy egy két 
évi tulmetszéssel azután a szőlöket tönkre tegyük. 

Mert. igaz, hogy a bemutatott metszés ez évben óriási termést 
hozott, hozhat még valamit esztendőre is, dehogy két év mulva tönkre 
megy: az teljesen biztos. 

Külünben sem szabad a szölőt ugy megerőltetni fiatal korában. 
Az emlitett szőlö pedig ugy tudom negyedik vagy ötödik éves. Külöoösen 
károsan hat reá ha olyan helyen fekszik mint a nevezett : meredek 
délkeletnek fekvő hegy oldalban, ahol egyébként is csekély a humus 
ahol nagy közetek állanak. 

Az én felfogásom az, hogy akkor szabad egy szőlöt ugy reá viÍgni, 
amikor a gazdája jövőre ott akarja hagyni. 

Pedig alig hiszem, hogy ez legyen a czél, mivel mint tudom 
a nagy tábla szőlö agrár kölcsönnel van telepitve. 

N o de eh hez nincs semmi közünk. Ez a gazda. dolga. Csak arra 
térünk vissza még, hogy ennek a szőlönek a gazdája, nagy szakember 
híréheu áll ; és elbámultunk midőn láttuk az eddig általuk sehol sem 
látott óriási tet·mést és 6riási reá metszést. 

Ha az illető ténye igazi szakértelmen alapul, amtt a jövő fog 
igazolni, akkor meghaljJunk előtte s tudatni fogjuk ezen eddig még 
nem látott dolgokat és eredményt. Ha pedig kalros leend a szőlő életé
re: szolgáljon intő például azoknak, akik e szől6t erejénél tul hajtják 

·és késztetik a n!lgy termésre. 

•' .,. 
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Most az illet6 tulajdonoe nev~t elhallgatjuk, de a jöv6 ~vre ha • 
esőlők kihajtottak az61ni fogunk még róla már az~rt is, hogy a kivaín
sciak megn~zheasék, s rajta jobbra vagy balra okulJanak. 

A pinczében. 
Szüret után a pincz~been is találkozik tenni való. 
Legelső a borok töl tögetése. Ha a bor a második azaz lassu 

eredésen tul van : akkor az fdtöltendö. 
Ledugaszolni azonban még mindig nem tanácsos. A régi öre

gek a ki nem forrott bor szádlój.tra tisztán megmosott köveket raktak. 
Deczember hóban meglehet kezdeni a fehér borok lehuzatsát 
A régiek közül sokan más felfogásban éltek, a.zt állitották, 

hogy a bort leghelyesebb az anyjár. azaz a söpröjén hagyni. De a 
szakértelem ezt a felfogást megsemmisitette, s manapság az 6ntuda
tos gazda nem hagyja a s~prőjén a bort, de a fehéret d~czember 
hóban, a sillert január hó végén Jehuzza. 

A fehér borok lehuzásánál az üres hordót kénszelettel látjuk 
el, és azt benne elégetjük. Ez az eljárás a bor tisztaságára nagy 
befolyással van. 

Azonban a kénszeletnek nem sz .... bad tul soknak lenn;, mert a 
sok kénszelettel ellátott bor fdjfájást okoz. 

Kénszelet közül is az a jó: amelyik mireoymentes. 
Virágos kénszeletet is szoktak a hordóba égetni, azt állitják. 

hogy ennek illata a borban átmegy. No hát ez sem egészen ugy 
van ; bizony nem tapas~taltarn én azt, hogy a virágos kén szeletek
től a bor illato~sá lett volna. 

A. vörös bor lehuzásánál a kénszelet használata nincs meg en
a-edve, mert a kénszelet ~okat elvesz a bor szibéből. 

Mivel pedig a vörös bor egyik ékessége a szine, nem szabad 
azt belöle el venni. 

Azon pinczéket, melyek penészednek, szintén k~nszeletekkel 
kell többször kiégetni. A. kénszelettel a pinezéből a penészt távol 
lehet tartao i. 

Némelyek azt a ros1 azokást k6vetik1 hogy a pinczébe öntik a 
burgonyát, ott rakják el a zöldséget. Ezek káros befolyással van
nak a pinezében lev6 borra. 

A borok első lehuza(sát nem szabad zártan g éppe l eszközölni. 
Nyitottan kell azzal elba(nni, hogy a levegő a borra l érintkezzék. 
Ez a körülmény a bor ~rlelésére nagy befolyással van. 

A hordók töltögetése és a borok tisztogatása szintén szerfelett 
lén7eges. A mel7 bor rendesen nem töltögettetik, s a felszinen pe--
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nészt kap: hosszasabb időn át különösen a vörös bornál ecze
tesedt1st idéz elő. 

A borok t?It~gett1se előtt a bor, kiilönösen ha gyP.nge, ugy 
macskával megt1szt1tandó, mert ha meg nem tisztitják ugy a töltö
getésnél a bor felszinén levő penész, mely gombákból áll a borba 
jut t1s ecsetesedést idéz elő. 

Figyelni kell a hordó tisztasAgára. Meg kell ízlelni gyakran a 
hort; ha ne talán a gondatlanság folytán a bor hibás hordóba huza
tott volna; le kell azonnal huzni ml(s hordóba. 

A lehuzott borba azután e~y keskeny kis zacsk6cskába meg
mosott faszenet kell bebocsájtani. A szén az idegen szagot magitha 
veszí ; azután a bort egy jól kimosott kénszelettel kiégetett hordóba 
kell huzni. 

Ha még azután is megvolna a kellemetlen idegen szag : az el
árás megismételP.nd6. 

A másedik lehuzást tavasszal a szőlö virágzás előtt kell eszkö
.zölni. S ha a bor még akkor sem talál vevöre, a harmadik Jehuzá
a kanikulai melegek elött eszközlendö. 

A tavaszi szőlö-virágzást és a kanikulai meleget azért jelel, 
jük meg, mint határidőt, mert ez időben a lég feltünö meleg
s a pineze hófoka is melegebb, s igy a bekövetkező birt e 
len átmenetre a bor ismételten forrásba jut, amikor is az alján 
levő részek felháborodnak és a borokat megtörik. 

Ezt az időt nem szabad bevárni, de előbb még a bor tiszta, 
kell a ,eprörl.Sl lehuzni. 

Trágyézásról. 
Bizony nagyot változott a vilttg, Á régi öregek nem trágyttzták 

a szölöjüket, mert azt tartották: a trágyá~ott szöllS nem ad jó bort. 
Megfordítva áll most a fogalom , most már tudják, hogy a szőlő 

trágyázsís nélkül nem is szölő. 
Az ojtványszőlö különösen gyorsan kiéli a talajt s ha ezt nem

javitják ugyancsak termöképe&sége a legcsekélyebbre redukálódik. 
A rendes gazda arra törekszik, hogy sz616jét állandcSao jó erlSben 

tartsa, ez okból beosztitasal bizonyos időközökben megtrágyttzza. 
A sz6lő trágyázásának idejét a talaj határozza meg. 

A lapos helyen, fekete kötött bumusdus talajban hosszabb id6köz
ben kell trágyttzni, mig az emelkedett könnyü talajban Jegalább három 
4!venkt1nt kell egyszer trtígyázni. 

A tl'lfgyttzáshoz is szakértelem szükséges, Helytelen eljárás a•. ha 
valaki tul sok trágyát és nagyobb id6között hord a sz613be. Inkább ke
vesebbet éA sürübben, mint er6sen és ritkán trágyázon. 

Némelyek a teljesen érett trágyának el6nyt adnak, holott a telje-
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sen ~rett portrá'gya, az igaz, hogy jobban hat o s~őlőtő. fejlődésére, de 
az is igaz, hogy ható ereje hamarabb megs2ünik. M1g a f~l órett szalmás 
trágya jóval tovább tart. , " . . .. .. 

Legjobb trá~ya a szóloben az IstAiló ~s ott JS a ló trágya. Külono· · 
sen hatékony a jól táplált ló tl'ágya. Ezért azután a katona lovak trá
gyája első helyet foglalja el, ameunyiben a katona lovak zabbal t!l'Ősen 
tápláltatnak. 

A sertés tdgya is hatalmas talaj jaivitó anyag; csakhogy az dél-
nek fekv() kavicsos szőlökben rendkivül nagy hőséget tart, mely a töke
életére is káros. 

A sertés trágya a nedves talajban alakalmai, ott buja növ6nyzetet 
idéz elő. 

A szarvasmarha trágya szinte kifogástalan javitó anyag, sőt még az 
emberi üriilék is erlSs fejlődést szül, csakhogy ezt magányosan nem tanácsol 
a tőkékhez helye2ni. 1\lert tul nagy ilöséget ad, sőt mondhatni éget js, 
de ha a földdel összekevertetik, ugy azzal össze érik és igen jt~ jRvitó 
anyag y. 

C:§akhogy az emberi ürülék szerfelett sok élenyt is tartalmaz, s igy 
a szlHőtőnek lomhozatát erősen neveli. 

A trágyázott szlHő rendesen nagyobb termétit ad, mert a szl>ll>fa
j ttt, lomhozatát erősen neveli, s igy hogy termést hozzon: a azokottnál 
valamivel jobban t•eá vágandó, s igy nagyon természetes a termése is 
nagyobb lesz. 

Nem csak trágyával lehet a szölőt javítani de azt minden oldható 
anyaggal, lllint az utcza szemet, bőr, szőr, csont é!!l egyéb utczai hulladékok
kal; sőt még az egyszerü földelés is előse~iti a szölőtl> fejlödését. 

Ezeken kivül szerepeinek még a mütrágyák is. De ezek is inkáb 
a reklámos hirdetésben szerepeinek mint a szlSl()kben. 

A mü tt·ágyának a sziSiőben elérhető has1.nosságár6l sokat ÖsBEe
irnak, de én ezt beigazol va nem láttam. 

Több éven át használtam én is mütrágyát a s~őlőmben, de én a 
hirdetett nagy külömbséget nem észleltem. És igy nem tartozko
dom kijelenteni, hogy a mütrágyát a szölőben először drágl(nak tahilom 
és a nagy befektetéssel szemben előirt fejlődést igazán nem tapasztalom. 

Azért én tehát a mütrágyát sem nem alkalmazom, sem nem aján· 
1om. Leghasznosabb tehát az istálló trágya. Aki teheti szőllSjét ezzel 
javitsa meg. 

A trágyázáBra legalkalmasabb _idő az lSs~, amikor a máijell f"lfe· 
dett sorok körzé bintjük az itttáll6 trágyát, s mielőtt fagy beállana föl· 
del betakarjuk. 

Egy magyar hold szl>löre 30 szekér trágya eltigséges. 

Nyomatott Sima Dávid könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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