
M A G Y A R O K S Z A G

BORTERMESZTÉSÉT ’S KÉSZÍTÉSÉT
TÁRGYAZÓ

F O L Y Ó Í R Á S . ^
SZŐLŐBIRTOKOSOK, MŰVESEK, ’S MEZEfGAZDÁK

A* LENGYEL KIR. SZ. SZANISZLO REND’ VITÉZÉTŐL , A* BECSI 

CS. KIR. GAZDASÁGI TÁRSASÁG’ VALÓSÁGOS, A’ PRÁGÁI HAZAFI  

GAZDASÁGI TÁRSASÁG’ ,  a ’ GRECZI GAZDASÁGI TÁRSASÁG*, a ’ 

BRÜNNI MORVA -  SZILÉZIAI FÖLDMŰVELÉSRE , TERMESZFT -  ÉS 

ORSZÁG -  ISMERETRE ÜGYELŐ TÁRSASÁG’,  a ’ CSCSÁSZÁRI SZ. P É -  

TERVÁRI OROSZ SZABAD GAZDASÁGI TÁRSASÁG’ , a ’ LONDONI  

K E R T T É S Z , A’ M Ü N C H E N I ,  ES STU TG ARDI GAZDASÁGI EGYESÜ

LET’ LE V E L E Z Ő ,  ÉS a ’ SZ. P-É.TERVÁr I ORVOSSZERTUDOMÁNYI 

EGYESÜLET TISZT.  T A G JÁ TÓ L,  ’S SZABAD K IR . R E S Z T ,  ’s  RÉCS

SZÁMÁRA

SGHAMS TERENCZTŐL,

VÁROSOK TISZTELETBELI POLGÁRJÁTÓL.

E L S Ő  F Ü Z E T .

B U D Á N ,

A’ M A G Y A R  K I R .  E G Y E T E M  1! К T  L I V E  L

1 8 3 Г).



Megszerezhető ifjabb Kilian G yörgynél , pesti könyv- 
árosnál.



T A R T A L O M .

1. §. Lap
A’ folyóírás’ czélja, ’s tervének eredetét közelebbről

ismertető szükséges elővonások.................................  I
2 . §.

Magyarország szőlőművelésének jelen állapotáról esz-
mélkedések. < ..................................................................IS

3. §.
Néhány, a’ magyar szőlőmüvesekhez intézett nyomaté

kos szó , a’ trágyának , úgymint a’ Honi gazdaság’ 
életerejének czélszerííbb készítéséről,’s használásáról 38

4- §•
Gyakorlati és tapasztaláson épült útmutatás, mikép kell 

az állanivaló asztali szőlőket kertekben , lugasokra 
’s házfalak mellé ü lte tn i, azokat foganatosán 
művelni.................................................................................. 64

5. §.
A’ szőlő-oltás körül tapasztalásaim.....................................  77

6. §.
Pincze - gazdaság........................................................................... 96

a) A’ jó pinczének tulajdona.
b) Sajtó-ház.
b) Bor-fejtés.
d) Bor-tisztitás (színezés).
e) Bor-nyavalyák, ’s orvosló szereik.
f) Bor’ nyúlóssága.
g) Bor* fekete ’s vere« törődése.
h) Bor’ savanyodása.



7. §. Lap
Az 1834ik bortermő év körülményes leírása. Az ekkor

szerzett, ’s hason években hasznos tanúságul szol
gálható tapasztalásoknak fülosztása................................. 113

8 . § .

Az országos Venyige-iskola.......................................................... 130
a) A* térnek fekvése, alakja, nagysága, fülosztása.
b) Jelen állapotja.
c) Jövő rendeltetése.

9. §.
Jegyzéke amaz önkéntes adakozásoknak , mellyek a’ ve

nyige-iskola’ alapításától kezdve 10 egymásutáni 
esztendőkre megigértettek...................................................138

10. §.
Számadás azon költségekről , mellyek a’ venyige-iskola 

1834ik esztendőben történt alapításától kézdve 
1835ik esztendő végzetéig szükségképen történtek. 140



A’ folyóírás’ czélját, ’s tervének eredetét kö
zelebbről ismertető szükséges elóvonások-

földművelés bortermesztés, és állattenyésztés a ’ 
honi gazdaságnak leghatalmasabb ágai. Hogy pedig a ’ 
bortermesztés közöttük a ’ második helyet legnagyobb 
igazsággal foglalja e l , ama milliónyi em ber ,  ki közve* 
tetlen művelésében leli  é le lm ét,  ’s ama számos ezer 
kereskedő , ki idestova szállításával, adásával, vevé- 
sével szerzi tetemes jövedelm ét, minden kétséget tűi 
helyez. — Ez a z : melly a’ kültartományokba való 
hordatása által a ’ kereskedés’ mérlegére olly nyomaté* 
kot varázsol , mellynek haszna az egész magyar hazá
ra kiterjed. — Ez a z : melly k ö z , — és egyes pénztá
rainkat annyi millió forinttal gazdagítva, szinte annyi 
milliót bocsát a ’ hazában közforgásra; mellyel a ’ nem
zeti értéket nem kévésé m agaszta lja , gyarapítja. Ez 
az: melly a’ te j je l ,  ’s mézzel folyó Magyarországot 
bortcrmesztésére nézve Európának legelső, ’s leghitele
sebb tartományival párosítván lakosinak , ’s tetézett 
számú vendégínek é le te rő t ,  ’s derült lelket kölcsönöz. 
Szóval, melly a ’ tespedtséget szalasztván 9’ közönsé-
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ges életben csöndes , de egyszersmind ébrékeny, és erő- 
telj es kellemet támaszt.

A ’ hazai gazdaság iránti vonzódásom, ’s erre czél- 
zó legalkalmasabb helyzetem, már régtől fogva ru 
góul szo lgáltak : hogy az említett gazdaság’ valame!- 
ly ik  ágához ragaszkodván, abban világos ismereteket, 
’s fogatokat szerezhessek. És csak alig  kezdék a’ vála- 
la thoz, azonnal érzém : hogy a ’ bortermesztés vágyaim
nak leginkább megfelelő. Ennek ingereitől ragadtatva, 
minél inkább megbarátkoztam saját birtokomban levő 
venyige - ültetvényimmel, annál nagyobb szorgalommal 
iparkodtam a ’ szőllőmiivelésnek titkaiba avattatni, ’s 
még a’ legkissefcb, körülötte , és vele teendő bánásmó
dot is alaposan k i tan u ln i , ’s minthogy szokásom jó l  meg
fontolni mindazokat, mellyek foglalatosságom tárgyául 
szolgálnak, a’ budai, promontoriumi, té té n y i , és kő
bányai hegyeken csak hamar észrevettem ama számos 
h ibát,  melly mind a’ sző llő tökét, mind pedig az ennek 
gyümölcséből facsart levet elannyira korcsosítja. Ám
bár eme véleményemet mind a ’ szőllővessző plántálásá- 
nál tett legfigyelmesebb fiirkészésem, mind pedig a ’ 
mondott hegyi szőllősgazdák’ , ’s művelők’ szemléleti 
(theoretica) és gyakorlati (practica) tapasztalásaikon 
te tt  hasonló visgálatim már elégé bizonyítanák, még
sem bátorkodtam a’ dologról tökéletes , és kizáró Íté
letet ho zn i ; bizonytalan lévén, valljon a’ vinczelléreknek 
észfogatimmal ellenkező véleményei hoszszas tapasz
taláson alapulnak e’ , vagy nem ? — E ’ végből el- 
tökélettem magamban a’ honnak távulabbi vidékeit 
m eglátogatni, ’s a ’ szőllőtőke körül tett munkát szem
ügy alá venni, hogy így az ottani munkát vizsgálgatva 
egyszersmind mind azt k itanulhassam, miként foglala
toskodnak másutt a ’ szőllőveszsző kö rü l ,  mind azt 
megítélhessem , valljon a’ nevezetesebb szőllőhegyeinken 
termő bort a ’ levegő , vagy helyfekvés’ , avagy a ’ mü-
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velők’ czélirányos munkálásaik nemesítik e ,  mind pedig 
azt: mennyire lehessen a’ megavult vélemények mellett 
maradni, vagy azoknak tetemes károsodás nélkül h i
telt adni.

A’ mit fö lte ttem , azt már végre is hajtottam. De 
tudás - és tanulás-vágyóm , minthogy több megjárt he
lyeken ki nem elégíte te tt ,  még további utazásra ser
kentett; és ez az oka ama föltételemnek, hogy a ’ ma
gyar hazai szőllőmüvelésről csak akkor hozandók á lta
lányos Ítéletet, ha országunknak valamennyi nevezete
sebb bortermő hegyeit 's kertjeit meglátogattam.

Eunek következésében több egymást váltó eszten
dőben megjártam honunk egy vagy két nevezetesebb 
szőllőhegyeit. Utazásomat pedig többnyire kevéssel 
szüret előtt végeztem, hogy így necsak a ’ szőllőtő- 
nek , 's  gyümölcsének különbféle müveltetését szem
lélném , hanem egyszersmind hazánknak számos különb
ségű szőllőfejeit , azoknak olly nagy zavart okozó el- 
neveztetéseivel együtt ott tulajdon állása helyén fö l
foghassam , jól kitanulhassam. — Szoros vizsgálatim
nak már csak nem véget vetettem, midőn egy váratlan 
irói-pálya tárodik előttem. T. E. Dercséni Dercsényi 
Pá l ur tudniillik 1828ik esztendő Júniusán száz aranyat 
tűzött ki jutalomdíjul azon tudós férjfinak, ki ezen 
tá rg y ró l : „  Tanácsadás a ’ magyar gazdáknakíC a’ pesti 
nemzeti Cassinóba legjobb értekezést küldene.

Ezen hazai jutalomtételtől annyira elragadtattam, 
hogy letérvén vándor pályámról, csak arra törekedtem: 
mikép gyüjthessek magamnak elégleges gondolatokat 
mellyekkel készítendő munkámat fűszerezvén, a ’ mondott 
tárgyra czélerányos feleletet nyújthassak. Es csak több 
ágú foglalatosságim vetettek gátot ebbeli határozatom’ 
tökéletes végrehajtásának, ’s így a ’ válalatot szűkebb 
korlátok közé szorítani kénytelenítve csak egyedül a ’ 
s/üilőnmvelésnel szerzett tapasztalásimat olvaszthattam

1 *
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egy egészbe, ’s a’ föltett általányos kérdésre kizárólag 
feleltem. Mellyet munkám homlokára tűzött k iny ila t
koztatásom szerint nem azért cselekedtem, mintha az 
aranyok birtokába ju tn i óhajtottam volna , hanem, hogy 
kisded munkám a' talán más által derekasabban készült, 
’s jutalomra méltatott egész kiterjedségü értekezésével 
egybekapcsoltatván , vele egy tökéletes egészet képez
hessen.

A’ következés meg is felelt bizodalmamnak. Mert 
az értelmes bíráló urak czélomat fölfogván munkámról 
ime’ tartalmú kedvező ítéletet hozták:

„Ama 13 jutalom felelet közül, melly a‘ pesti nem
z e t i  Cassinonak bírálatul á tkü ldete tt ,  mindenek előtt 
,tiszteletes említést érdemel egy a ’ szőllőtőkemüve- 

, , lé s rő l , ’s bortermesztésről készült rövid értekezés, 
„m elly  — német nyelven irva ezen jelszóval í „ A ’ fö ld  
,,e's bormnvelés az embereket táp lá lja , a ’ szorgalom pe- 
„dig gazdagítja .“  (2ícferDau unb SBeinbau naíjrt bte 9)iens 
„fdjen f bie Snbuftrie aber bereichert fic.) bélyegezve kö- 
„zöttök találtatott. — ------------ De minthogy ezen ér
t e k e z é s  a ’ honigazdaságnak csak egyik ágát tárgyazza, 
,,’s kinyilatkoztatása szerint nem a’kitett jutalomért dol
g o z o t t ;  tehát itt csak azon szíves óhajtásunkat nyi
l a tk o z t a t j u k ,  mellynél fogva ezen érdekes kézirat saj
t ó  alá bocsátatván közhasznúvá tétetnék.“

Ezen kívánság csak hamar siikeresíttetett, mert 
Hartleben pesti könyváros ur a ’ kéziratot elfogadván, 
azt tulajdon költségén nem csak német nyelven tette 
közönségessé , hanem a ’ hazának még szinte annyi ma
gyarosított példánnyal is kedveskedni szives volt.

El nem pirulok, midőn őszintén megvallom, hogy 
a’ magyar haza szőllőmiivelését érdeklő tudományos ér- 
tekezésimnek elfogadása, és méltánylása vizsgálatim’ 
's elmélkedésim csöndes körében engem fölötte e lraga
dott; és megvallom, hogy csak egyedül a ’ pesti nemzeti



Cassinó’ buzdítása volt ama rúgó , melly engem egy 
hasonló tárgyró l,  körülményesebben, ’s figyelmeseb
ben készítendő munkának szerkesztésére, ’s közzété
telére serkentett. — Szándékomra jó  kimenetellel 
világoskodott még az is ,  hogy honunkban ekkorig ha- 
sonfoglalatú munka elől nem fordulván , ama vélemés 
nyék is , mellyeket némelly utazó külhoniak egyes 
szőllőhegyeken gyűjtött , ’s folyóírásaikban közlött 
tapasztalásokra építettek, a’ mellett, hogy hijánnyal tel- 
v é k , és csak egyoldalúak, meg minthogy a ’ szerzők 
mindent őnkaptájokra akarván huzni, sokszor a’ világo- 
igazságot is kétséggel burkolják , — homályosak is 
valának.

Ennek követkozésében megjelent munkámnak első 
kötete Pesten Vigand Ottó könyvkereskedőnél 1832dik 
esztendőben, ezen czím a la tt :  , , Magyarország’ barter* 
illesztése, egész kiterjedésében.“  (Untamé ÜBeinbau in 
feinem ganzen Umfange.) — A’ kedvező közitélet, mely- 
lyel mind a ’ hazában , mind pedig a ’ külföldön megtisz
teltetni szerencsém v o lt ,  csak hamar arra gerjesztett, 
hogy elvégezvén országos utazásomat 1833ikban a ’ má
sodik kötettel tisz te lkedjem , kedveskedjem. — — — 
Mind az e lső , mind a ’ második kötetben leginkább a r 
ra figyelmeztem, hogy necsak a ’ haza’ legnevezetesebb 
szőllőhegyeiről é rtekezzem , hanem azokat s ta tis t ika i,  
topographiai, term észethistoria i, és gazdasági tekin
tetben rajzoljam, ecseteljem is. — Minden bennök foglalt 
isméretimet he lyben , őnlátomásom által gyűjtöttem , ’s 
magamat azon szerény meggyőződéssel kecsegtetem, 
hogy a’ haza oltárára közhasznú innnkát szálítottam. — 
Utazásimban, ’s szerzett tapasztalásim’ kidolgozásában 
szorgalmam, ’s a’ szőllőmiivelés iránt szeretetem nö
v ekede tt ; ámbár minél tovább haladtam , annál szá
mosabb hiányokra, ’s a ’ szőllőinüvelés mellett elköve
te tt 'bo tlásokra  bukkantam, ’s velek alaposan mégis-
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merkedtein. A' legtetemesb hibát azomban abban sej- 
ditettcm :

„hogy szemügyre vévén a '  százféle fajtú szől- 
„ lő fürtök’ sokaságát , azoknak elnevezésében 
„rendkívüli zavar u ra lk o d ik , mellyet a ’ különböző 
„tájszavak (provinciali sinus) még érthetlenebbé 
„ te szn ek ;

„hogy különbféle szőllőfürtőknek egyes tulajdo
n i r ó l  számosabb helyeken elégleges ism éretet, ’s 
„tapasztalást nyújtani nem képesek , sőt ezekre vol 
„taképen még ügyelni sem látszanak.

Sokat gondolkodtam, mimódon lehetne eme hi- 
jánynak  legegyszerűbben, ’s könnyű szerrel véget 
vetni,  míg végre arra ju tha ttam , hogy ez t,  ha a’ do
log mindjárt lassanként történik is ,  csak úgy lehet tö
kéletesen eszközlen i, ha a ’ honban művelendő minden
nemű szőllőfajokat szorgosan egybegyüjtvén , azokat 
egy közönséges, és csupán csak ezen czélra rendelt 
helyre ü lte tnék , hogy így gyümölcsözések idejekor ész
revehetnék , valljon minő szőllőfürtöt ért a’ m agyar, 
ném et, tó th , horváth , o lá h , vagy rácz ez vagy amaz 
nezezet a la tt!  -—

Ezen vizsgálattal párosítani kellene még ama szor
galmat, mellynél fogva a’ szőllőfürtnek forrás elfojtása 
által ismerendő kiesebb, vagy nagyobb jóságát,  vagy 
használhatását közelebbről kitanulván, azok gyümöl- 
esözése idejét följegyezhetnők , ’s a’ szőllőfürtök tar
tósságáról , ’s megéréséről egybehasonlítás által bizo
nyos Ítéletet hozhatnánk. — Ezen vizsgálatoknak ’s 
észrevételeknek következésében azután fölötte szüksé
ges lenne „egy alapos fe losztási ren dszert,

és
„egy alkalmas ’s mindent magában foglaló nj ne- 
„vezet-szót árt (nomenclatura) készíten i, közzétenni.“
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Ezen észfogatból ereszkedvén k i , egy a ’ bonban 
fölálítandó közönséges Venyige - Iskoláról gondolkod
tam , ‘s egyszersmind egy tervet készítettem. Bátor 
voltam ezt egy úttal О Császári K irály i Főherczegsé- 
gének országunk fönséges Nádorának legmagasabb Ítélete 
alá azon legalázatosabb kérdéssel bocsátani, valljon 
О Császári K irály i Magossága tanácsosnak tartja e’ a ’ 

► Nagy Méltóságú Helytartó Tanácsot ama kegyes jóvá
hagyása végett megkérni , mellynél fogva az említett 
országos venyige - iskola’ nyomtatásban kiadott elörajzát 
(programúm) kegyes eszközlése által a ’ nemes Várme
gyékhez, ’s honunk szabad király i Városihoz küldeni 
méltóztatván, azokat a ’ terv’ létesülését eszközlő haza- 
fiui áldozatokra fölszóllítani kegyeskednék.

О Császári K irály i Főherczegségének hozzám eresz-* 
tett legkegyesebb kéziratából származott határtalan örö- 

I m einet, ’s meglepetésemet csak az képes fe lfogni, a ’ 
ki tu d ja , hogy az írónak 's természetvizsgálónak leg
édesebb ju talm a csak abban á l l ,  ha szorgalmas fárado
zását, ’s tudományit a ’ v i lá g ,  a ’ haza , az értelem, 
ra n g ,  és méltócág dicsőítette egyes férfiak elismervén, 
azt te tszése ikkel, ’s ápolgatásaikkal fű sze rezn i ,— tá 
mogatni szíveskednek.

A ’ magasztalt felelet ime’ tartalmú :

297. Sz. 1334.

„Folyó hónap’ 4kén velem közlőit, ’s a ’ bormüve- 
„lést tárgyazó előrajzot magában foglaló véleményében 
„tökéletesen megegyezvén, arról is meggyőződtem , 
„hogy egy közönséges venyige - iskolának létre hozásá
v a l  úgy szinte az ezt érdeklő jobb , ’s alaposabb ut- 
„mutatások által a ’ honi gazdaságnak ezen ága nem ke- 
„vesé fog gyarapodni, gazdagulni. Már csak ezen te-
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„kintetből is czélszerünek ta lá lom , hogy uraságod a ’ 
„magyar k irá ly i Helytartó Tanácsot az említett alap- 
„ ra jznak , a ’ bortermesztő vármegyék, és szabad királyi 
„városokba leendő szétküldése végett megkérhesse. 
„Minthogy azomban az előrajznak В a latti §ában egy 
„ a ’ szőllőmxivelést ’s bortermesztést tárgyazó folyóírás
á n a k  közzétételéről vagyon emlékezés, legyen szabad 
„m eghagynom , hogy az előrajzban tett ter jesz tvény, 
„ágy  intéztessék, hogy ha talán később czélirányo* 
„sabbnak látszanék ama közzétételt egy a ’ hazában tá- 
„madható gazdasági folyóírással eszközleni, ez annél- 
, ,k ü l ,  hogy az előbbeni hirdetmény vele e llenkeznék, 
„szinte létesülhessen, ’s vele uraságod értekezései pá
ro su lh a ssa n a k .  Ennek esetében minthogy On az or- 
„szág’ mind venyige - iskolájának, készítését tulajdon 
„fölvigyázata, ’s intézete által akarja bevégezni, mind 
„pedfg az e’ végre gondolt folyóirást magára válalni 
„szándékozik; nem leszen oka azon történhető szem
re h á n y á s tó l  félni , mellynél fogva Ön’ javaslata 
„erőszakoskodásnak neveztetnék. Annál is inkább , 
„minthogy Önnek e’ roppant munkában tehetségéről,  
„ ’s fogékonyságáról szélesterjedelmii ism erete i , 's szá- 
„mos évi tapasztalati elegendőleg kezeskedvén, e’ tárgy 
„irán t buzgoságától a ’ dolog’ legsükeresb kimenetelét 
„reménylhetni.“

Pozsony, Martius lOikén 1834.

JO SE F Ország - Nádora.

Schatns Ferencz urnák Pesten.
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Ő Herczegségénekeme kegyes válasza a' venyigei- 
iskola fölállítása iránt buzgalmamat megkettőztette, 
’s tánforíthatlan föltételemben annyira m egerősíte tt , 
hogy erejeimet arra szenteljem , miként lehetne magyar 
hazánk’ szőllőinüvelését tehetségem ’s szerzett tapaszta- 
lásim által javítani. — Ha e’ tekintetben czélomat k i
sebb vagy nagyobb mértékben elérendem, szolgáljon 
jobbágyi hálául a’ haza’ boldogságán szorgoskodó csá
szári k irá ly i Fő-Herczegségnek , kinek éles belátása elől 
semmi, mi a’ haza javá t i l le t i ,  el nem tű n ik ,  ama 
nagylelkű kedvezéséért, mellynél fogva szerény áldo
zatomat kegyes jóváhagyása által méltánylani méltóz- 
ta to t t , mellyel a’ h aza , ’s tudományok eránt viseltet
tem, ’s viseltetni utolsó lehelletemig megnem szünök.

Nem kevés aggodalmat okozott azomban a ’ többek 
között azon térnek megszerzése, mellyen a’ venyige
iskola (ne messze a’ két fővárostól, leginkább Budától) 
gyökerekre verekedhetnék. De nem csalatkoztam remé
nyemben, midőn e’ végett egy olly férfit szóllítoltam 
m e g , k it  hazafiui éztelmei, és sokoldalú áldozati a ’ 
két főváros’ lakosinál ismertetéssé , 's köztiszteletüvé 
tevének.

Тек. Majerffy Xav. Ferencz ur. t. i. kinek nevét 
itt említeni kötelességnek tartom , volt ama széplelkü 
hazafi, ki válalatom’ sükeresülhetése végett azon áldo
zattal viseltetett, hogy Buda mellett a ’ sashegyen levő 
szántóföldjeiből 10 esztendőre nem csak mintegy 5 hold 
földet ingyen adni méltoztatott, hanem még a ’ földbér
nek esztendőnkénti fizetését is magára válalni szíves
kedett.

Az alapítványnak zavarhatlan állandóságáról tehát 
kezeskedik az említett T. T . úrral szerzett,  ’s törvé
nyesen hitelesített k ö té s , mellyet tellyes értelmében 
ezennel közleni jónak hiszek.
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S z e r z ő d é s .
M elly Tekintetes Majerffy Xav. Ferencz tulajdo

nos es Schains Ferencz által vevő urak között mai na
pon m egállapítatott, és köttetett, xígymint:

lször. Tekintetes Majerffy Xav. Ferencz u r ,  ki 
még eddig minden a ’ hazának hasznot hajtó terv’ kivi
telére legszebb áldozatokkal já ru l t  , most is hazája 
iránt szeretettől gyulván Schams Ferencz urnák , 
a ’ Budai Sasligetben lévő teljes tulajdonú szántó
földjét általadja 10 egymásután következő eszten
dőkre ,  az az :  1834ik év’ lső Novemberétől egész 1844- 
diki utolsó Októberig azon fö lté te lle l , hogy azon emlí
tett 5 holdnyi szántóföldön egy közönséges országos 
Szőllő - Yenyigeiskola plántáltassék. Ennek követke
zésében az említett Tekintetes Birtokos ur a’ földet 
nem csak hogy ingyen a ján lja ,  hanem még a’ tőle j á 
randó adót a’ városnak esztendőnként fizetni magára 
Tálalta.

2szor. Az állandó iskolának gyümölcsét hasznát, 
az említett tiz esztendők alatt  csak egyedül Schams 
Ferencz ur használhatja , ki lévén kötve, hogy az em
lített  szántóföldet semmiféle más czélra , bár minő ti tu
lus alatt fordítani nem szabad , hanem venyigeiskola 
lé v é n , esztendőnkint megkivántatólag munkáltassák , 
müveltessék.

3szor. Ha pedig az említett 10 esztendők alatt 
honunkban Gazdasági-Társaság állítatnék fe l ,  ezen épí
tendő Venyigeiskola, mint a ’ gazdaságnak egyik leg
gazdagabb ága a’ Társasággal egy légyen , az az: an
nak gazdasági iskolájával párosuljon.

4szer. T iz  esztendők lefolyása u tán ,  az az 1844ik 
October utolján a’ Venyigeiskola minden legkisebb ne
hézség, vqgy pótlás nélkül Tekintetes Majerffy Xav. F e 
rencz urnák, vagy örököseinek korlátlan birtoki joggal
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visszájáró l, általadatik. Ennek következésében min
den nehézségnek, ’s történhető botlásoknak elinellőzése 
végett,  mind a ’ Tekintetes Budai Tanácsnál, mind pe 
dig a’ városi urbárium hivatalnál egy egy példánya e> 
jelen szerződésnek tétessék le.

öször. Ha (mint már említetett) 1844ik esztendőig 
honunkban Gazdasági Társaság állítatnék f e l , Tekintetes 
Majerffy Xav. Ferencz ur kész lesz birtoki jogainak 
sérelme nélkül illő föltételek a la tt  a’ Társasággal 
földje át engedése iránt egyezésre lépni.

6szor. Ha a* kitűzött idő alat Schams Ferencz ur 
nak halomása történnék, vagy a ’ szántóföld általa más 
czélra fordítatnék, vagy annak művelése elhenyéltet- 
nék , vagy a ’ már elültetett csemeték, plánták a’ bir
tokosnak károsodásával kiszedetnének; akkor Tekintetes 
Majerffy Xav. Ferencz urnák , vagy örököseinek teljes 
hatalmában fog állan i,  egy magistratualis személy j e 
lenlétében magát földje isméti bírásába* helyeznie, 
és azt minden kárpótlás nélkül tetszése szerint akár 
mire fordítania. Mindaddig pedig , míg ezen említett 
okok meg nem történnek, a ’ fö ldet,  terülendő gyümöl
csével együtt Schams Ferencz ur fogja használni, mű
velni, ú g y h o g y  10 esztendők lefolyása alatt  őt senki 
ne akadályozza ; vagy zavarhassa. Annál is in k á b b : 
minthogy az iskolának haszonvételével a’ fürtök5 k ü l , 
’s bel természeti le írásával, azoknak másokkal közlé
sével, azokból szú'rtt borával a ’ közjónak fog szolgálni.

Ezeknek bizonyításául e5 jelen szerződés négy 
hasontartalmu példányokban kiszolgáltatott. Költ Budán 
November lsőjén 1834.

Schams Ferencz.
Mayerffy Ferencz.

Praesentem Contractum penes Recursum sub lß. Dec. 
'1834. Nro Mag. 6918. in 4 Exemplari productum fuisse; 
hisce testor. Budae die lTma Decembris 1834.

Franc. Schmidt m. p. 
ord Notar. Magistr.
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Hazafiui áldozatok, 's ígéretek által a’ dolog tehát 
annyira ju to tt ,  hogy az országos venyige - iskolának jó- 
reménnyel, kecsegtető létrehozása mármár lehetséges. 
Róla körülményes tudósítást, ’s teljes leirást ezen kö
tetnek Sdik §ában fogunk közleni.

És így mintegy alapulva lenne már azon gyakor
la ti  terjesztvény, mellyen a* gyakorlás és szemlélet 
(theoria) egymással okosan párosítatván , egy oenologiai 
rendes fölosztást, ’s neveze t- tár t  építhetnének, 's  lán- 
gelméjü hazánkfiainak egybeválalkozásával, ’s jóaka
ratjával fognak is építeni.

Távol legyen azonban , hogy egy olly roppant 
munkának k iv i te lé t , melly nein csak csiiggedhetlen 
szorgalmat ’s a ’ természet’ százfele rendetlen jelenésein 
teendő több évi észrevételt k íván , hanem a ’ rendkívüli 
lelkierővel ölelkezett élesbelátást is szükségesnek á l
lítja, csak egyedü l, kizárólag akarnám magamra válal- 
ni. Én magyarországi utazásomban több fényes tekin
tetű férfiakkal kötöttem ismeretséget; azoknak sokol
dalú tapasztalásai által gazdagítva, teh e tsége ik , ’s 
értelmességök által erősödve bizonyosnak tartom , hogy 
illy  csiklandós munkában segédkezeiket tőlem meg nem 
vonván, velem egyesülni,  ’s a’ terv’ kivitelében segí
teni méltóztatnak. Annál is inkább, minthogy ez által 
nem csak saját becsületem, hanem az övéké is gyara
podván a ’ hazának bokros hasznot hajtandanak. Hogy 
pedig a ’ tisztelt honfiak, ezen magokra nézve is igen 
hasznos áldozatot meg nem tagadják , sőt az egész 
rendszernek rendíthetlen alapításában engem jó té
k o n y ,  ’s czélszerű isméretekkel támogatni fognak, a r
ról szilárd characterök , magos rangjok, a ’ közös viszo
nyokba befolyásuk', és szerencsés helyzetök, leg
inkább pedig a ’ szőllőmunka körül bő tapasztalásaik 
eléggé kezeskednek, ’s engem’ reményimben erősíte
nek , figyelemre révén a z t ,  hogy csak az ideák ősz-
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vehasonlítása által lehetséges a’ hibás fogásoktól meg
szabadulni. Ezen czélra szolgáljon a ’ magyarszőllőmü- 
velést, mint h a z a i , ’s átalányos jó ttárgyazó folyóirásom, 
melly nekik mint egy öszvekötő eszközül szolgáland.

Teljesen megvagyok a ’ mellett győződve , hogy ho
nunk’ kebelében a ’ szőllőmüvelésnek még számos nagy 
lelkű baráti léteznek , k ikke l  utazásom’ alkalmakor 
megismerkedni szerencsém nem leh e te t t ,  és reményiem, 
hogy ezek is leginkább pedig a ’ Budapest vidékin lakó. 
zók megjelenendő folyóirásomat kegyesen pártfogolván, 
jótékony részvéteikkel mind az t,  mind pedig gyarapodó 
venyige - iskolámat lé tesíten i, elősegíteni szíveskednek. 
— Ez alkalommal el nem mulaszthatom hálás köszöne- 
temet azon nagy lelkű férfiaknak nyilványossá te n n i , k ik  
közleményeikkel ’s adakozásaikkal fakadozó szorgal
mamat már eddig is ápolgatni kegyeskedtek. I l ly e n e k :

T. T. Bartoságh ur Pesten.
— Ballus P á l , Pozsonyban.
— Vitéz Berks , Pécsett.
— Dercseni Dercsény Pál.
— Dercseni Dercsény Ján o s , cs. k. Titokn. az

udvari Kamaránál Bécsben.
— Farkas György , Prédikátor.
— Jäger K á ro ly , kereskedő Szekszárdon.
— Kleszky Ferencz, Versetz város orvosa.
— K rieger ,  Orvos Doctor Zágráb.
— Lónyay János, kir. Tanácsos.
— Lónyay Jósef , Bihar Vmegyében.
— Majerffy Xav. Ferencz.
— Majerffy Károly , Pesten.
— Nedelkovits. Versetzi Városbirája.
— Ocks , kültanácsnok Bécsben.
— Oeffner, Orvos Doctor Budán.
—- Pernhoffer Ján o s , Kőszegi Senátor.
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T. T ’ Pírger M ihá ly , Pécs Városbirája.
— Rosty Lajos, cs. k. kapitány Sümegen.
— Sadler J ó s a i ,  kir. Tanító a ’ Pesti orvosi

karban.
— Schuster Károly, Gyógyszertáros N.Szombat.
— Stitz Károly , Főtanító Fehértemplomon.
— Yághy Fercncz, Sopronyi-Polgármester.
— Weisskopf Ant. GyogyszertárosKarlowiczban.
— Kovács Gábor, Veszprémben.

A’ mi most már közelebbről a’ venyige-iskolát i l 
le t i ,  a’ honra áradó hasznai következők: a ’ mint a ’ 
földbe eresztett vessző gyümölcsével kedveskedik , azon
nal tárva leszen az a lkalom , mellynél fogva mind a ’ 
földbirtokos, mind pedig közönséges szőllőgazda a ’ ma
gyar bormiivelést egész kiterjedtségében átpillant
h a t ja ,  ’s belőle világos isméreteket meríthet. Itt saját 
je len lé te ,  ’s látomása által megbarátkozhatik azon vi
lágos szabályokkal , mellyeket otthoni szőllője körül 
munkájának megjobbitására fordíthat , meggondolván 
a z t , hogy a ’ mezei gazda csak egyedül szemtaniíbizony- 
sága által verekedhetik előítéleteinek isméretére , ’s 
azoknak kiirtására. Ennél fogva kénytelen egyszers
mind megvallani , hogy hibáinak , ’s munka körül 
botlásinak kitanulására , fölvilágosodásának nyerésére, 
csak a’ mondott venyige - iskola szolgálhat legvaló
színűbb, legbizonyosb tanúságul. Nem elég az, hogy 
csak a’ folyóírás szabjon regulákat, mikép’ kelljen a* 
szőllőmelletti munkát irányozni; szükség, hogy ezen 
szemlélet (theoria) a’ venyige - iskolában gyakorlatilag 
eszközöltessék. Mert valamint minden művészetben leg
inkább arra kell figyelni a’ tanítványnak, ki művész 
nevet nyerni törekszik-* hogy abban a’ fogásokat sa
játjaivá tehesse; úgy ezen intézetben is leginkább azt 
tanulja meg a’ szőllőgazda, mit és mikép kellessék 
neki cselekednie? — Es melly könnyű móddal eszkö*
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szülheti ezt mindenki, ha pesti vásár alkalmakor az or
szág kebelében létező venyige - iskolát is meglátogat
ván , annak hasznairól, 's állapotjárói személyesen meg
győződik, vagy vinczellérjét küldvén , annak az adandó 
tanulást megparancsolja ! — Ez által nem csak azt nye
r i ,  hogy környékében legújabb ’s leghasznosb ismére- 
teket széleszthet, hanem még azt i s ,  hogy az utódiság- 
nak áldásteljes fölvilágositást hagyhat örökségül. Es 
ugyan is valljon nem tanácsosabb, nem olcsóbb-e a’ 
szőllőmüvelés melletti szükséges isméreteket inkább 
így megszerezni, mint düherre halmozni az ezt tárgya- 
zó irományokat, mellyeket a’ szerzők sokszor egymás
tól csipkednek; vagy mi ennél is károsabb, drága pén
zen hozatni a ’ külföldről vesszőket mellyeknek valódi
ságáról előbb utóbb észrevehetni, hogy megcsalódtunk.

Ezen közönséges jónak tehát minél előbbi terjesz
tése következésében eltökélettem m agam at, egy szőllő- 
miivelést, ’s borkészítést érdeklő folyóirásnak magyar 
és német nyelven leendő közzétételére , mellynek tiszte 
le szen , a ’ szőllőmüvelést átaljában tá rgyazn i , az or
szágos venyige-iskolának állapotjárói, haladásáról,  a’ 
belőlo csörgedező fölfedezésekről, ’s javításokról min
den osztályú szőllőgazdát szorgosan tudósítani, tanítani.

A’ folyóirásnak következő tartalma ezen észrevé
teleket ’s ígéreteket a ’ gondolkodó figyelmes olvasók
nál megfogja igazolni.

A’ folyóírás’ főczélját e ’ következő pontok teen- 
d ik  ugyan is :

Közleni fogja azon érdekes adatokat, mellyek a’ 
szőllőmiivelésnek mind az egész országban, mind pedig 
annak egyes helyein történt haladásáról szólanak.

Előterjeszti a’ birodalom nevezetesb tartományiban 
divatozó különbféle szőllőmüvelési m ódot, mellyet hoz
zá mellékelt ra jzo la tokka l, világosításokkal , 's magya
rázatokkal gazdagítunk; ’s mellette hasznos fölfedező-
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se k n e k , ’s találmányoknak terjesztésére is figyel 
mezünk.

A’ folyóírás köréhez fog ta r tozn i , hasznos tanács
iatokat nyújtani, miként kelljen az idő’ viszontagságai 
mellett mind a’ vesszőt művelni, mind pedig kellemes 
illatu bort kész íten i, és a’ pinczét czélirányosan e lké
szíteni. Ennek következésében ’s hijány nélkül telje
sülése végett a’ venyige - iskolában készítendő sajtóház 
(^Prepfjűué) és pincze fog Útmutatásul szolgálni.

A’ folyóírás közleni fogja a ’ külföldnek különb
féle szőllómüvelése , ’s pinczegazdasága mellett azon uj 
ta lá lm ányait,  mellyek tökéletes elveken építve h ite lt ,  
's  figyelmet érdemlenek.

Kötelessége leszen a ’ folyóírásnak évenkint az el
múlt esztendőről egy tanúságul szolgáló átnézést készí* 
teni, — annak hasznait, ’s kárait elszámlálni, ’s az 
elemi tüneményeknek a ’ bortermesztésre jó , vagy 
rósz befolyását észrevenni, hogy il ly  isméretek, ’s 
észrevételek által magunknak a’ szőllő mellett okos for- 
golódást szerezhessünk. Ezen észrevételek ámbár elke- 
rü lhetlen  h asznuak , országunkban még eddig nem 
gyüjtettek. I l ly  észrevételek’ gyűjteményéből a’ bor- 
müvelő csak hamar föltalálja magát, mit kelljen illyen , 
vagy amollyan időjárásban cselekedni, hogy termését 
szaporíthatván, belőle kellemes i ta lt  facsarhasson.

Végre főczéljául szolgál ezen folyóírásnak a ’ szől- 
lőfajoknak sokféle, ’s zavart okozó elnevezését valami 
módon rendbe szedni, *s azoknak tulajdon nevezetet 
gondolni, hogy i l ly  formán még is valahára kilehessen 
tanulni, vallyon mit érthet a’ m agyar, német, tót, hor- 
vá t ,  oláh , rácz, ez vagy amaz elnevezés alatt? — Ez 
a ’ venyige-iskolamesternek legfőbb foglalatossága, ’s 
alapítványának legérdeklőbb indítóoka. — E ’ végből 
törekszik a’ honnak mindennemű jó  és rósz szőllőfajtáit 
iskolájába szá l l í tau i , ’s közelebbi vizsgálata alá venni.
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A’ folyóírás* a lak já ró l ,  ’s közre bocsátásáról eze
ket jegyzem-meg:

A’ folyóírás a’ közlendő tá rgyak , ’s értekezések 
mennyiségéhez képest időről időre minden erőtetés 
nélkül füzetekben egyik főváros könyvnyomtató inté
zetében fog elkészülni.

Az eredeti német példányok szinte annyi számban 
fognak magyarul is kiadatni.

A’ szerző a’ m elle tt ,  hogy a’ csinos nyomtatásra 
különösen fog vigyázni, még arra is tö reksz ik ,  hogy 
azt a ’ legjutalmasabb áron adhassa. Ennél fogva a ’ fü 
zetet ivenként becsüli, ’s az árt is az ivek számából 
következteti. Egy egy füzetért járandó pénzt annak ál- 
lalvétclekor határozta letenni, hogy így a* vékonyabb 
tehetségű olvasást kedvelők is megszerezhessék, sőt, és 
bár ezen titkos óhajtásom valósulna , hogy még a ’ közjó
nak baráti i s , kik több példányt szándékoznak venni , 
’s azokat szőllőmiivelőik közt kiosztani, könnyebben 
hozzá juthassanak.

E ’ végből a’ szerzőnek főczélja még az i s ,  hogy 
Írásában a ’ népszerűséget kövesse.

Hogy ha pedig kedvező körülményeink úgy hoz
nák magukkal, hogy honunkban egy közönséges magyar 
gazdasági társaság keletkeznék, és számos nagylelkű 
honfiaknak éledező reménye, ’s ó h a jtá sa i— valamint 
ezt fönséges Nádorunk О Cs. Kir. Főherczegsége hoz
zám bocsátott kéziratában is érdekleni méltóztatik — 
egy a ’ honkebelében eredő átalányos gazdasági folyó
írás közzétételével sükeresedhetnének, aaon esetben is 
táplál a ’ remény, hogy folyóírásom ezen hazai lapok 
közé fog la lta thatik , velők együtt egy czélra t. i. a ’ ha
za’ legnagyobb javára szolgálandó.

Es így közbirálat ’s kedvező ítélet alá bocsátja a ’ 
szer'ző munkájának első füzetet ama forró óhajtása mel-

2



16

le t t ,  hogy fáradozásai sükeretlenek ne maradjanak, ki 
munkásságának, ’s csüggedhetlen szorgalmának leg
édesebb gyümölcsét abban t a l á l j a , ha a ’ gondolkodó 
hazafiaknak, ’s gazdáknak megelégedését elnyerni sze
rencsés lészen.

2 . $.

Magyarország szollómüvelésének jelen állapotjá- 
rol eszmélkedések.

A’ szőllőtő külföldi növény, melly mint némelly 
más p lánták , hozzánk átp'lántáltatván , fentartására , 
gyarapodására és termékenységére éietmxives szerkeze
téhez illő saját gondviselést kiván. A ’ napkelet’ anyás
kodó földén , valamint az éjszaki szélesség’ 25—36dik 
foka közt fekvő országokban i s ,  bizonyos, bő és töké
letes terméssel kedvekedik : holott ellenben azokon 
kívül kevés kifogás mellett termése bizonytalan, cse
kély és tökéletlen, még pedig annál inkább, minél 
inkább közelit a’ földsarkhoz, kivált az éjszakihoz. 
Asiában , a ’ Ganges és Tigris körül önként nyújtja  azt 
a ’ természet, a’ minek megszerzésében a ’ Duna, Albis 
és Moldva körén a’ szorgalom, és mesterség gyakran 
hasztalan fáradozik. Ott a ’ mindenkor derült ég alatt 
hizonyos a’ lakos a’ jó  termés felől : itt pedig az idő
j á r á s ’ örök változásánál, szüntelen habzó félelem és re
ménység között lebeg a’ szőllőmüves. A ’ téli h ideg, és 
tavaszi fagyok ,  a ’ száraz vagy nedves idei virágzás, a ’ 
szőllő szemek’ lehullása vagy diszlése , a ’ szőllő érése 
előtt hatalmaskodó bogarak és nedvek, szél és jégeső ,  
jó  vagy rósz term és, annak jó  vagy olcsó, kora vagy 
késő e ladása , — olly je lenségek , mellyek a ’ szőllő
müves’ lelkében folyvást változva, egész esztendőt által, 
ínint öröm, és aggódás váltakoznak.
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Ha meggondoljuk, hogy Magyarország a’ külföld
nek évenkint mintegy 4 millió akó bort ad el , és éret
te legalább 30 millió forintot vesz be; tehát bizonnyal 
méltónak ta lá ljuk  a ’gazdaságnak e’fölötte fontos ágazat- 
já t  különös figyelemre méltatni , annál is inkább mint
hogy meg van bizonyodva, hogy egy négyszeg mérföld 
szőllőterületen csaknem még egyszer annyi ember táplál- 
ta t ik ,  és foglalatoskodik, mint hason területű szántó
földön.

Ha ama különbféle változásokat, mellyek a ’ leg 
újabb időben a’ földművelésben , és az azzal rokon ke
resetekben té te ttek , vizsgálóra vesszük, bizonyosan 
senki sem téveszti el azon észrevételt,  hogy a’ szőllo- 
müvelési változások és javítások a ’ földművelésiekkel 
i^em haladtak egyiránt előre.

Igaz ugyan, hogy a’ toka ji ,  ménesi, ru sz t i , so- 
p rony i, és sz. györgyi borok’ különös hírre kaptak , de 
még is mindnyájokra nézve hibáznak bizonyos mester
séges fogások, mellyek által a' tisztaság’ , és tartós
ságé azon fokára ju tn á n a k , mellyre nagy szárazföldi, 
vagy tengeri szálításkor szükségük vagyon. Gyakran 
szemünk előtt vannak a’ pé ldák, hogy kivált a ’ fehér 
szőllőből készített aszuborok több esztendők alatt sem 
tisztulnak meg egészen, sőt gyakran eczetes forrásba 
mennek á t ,  melly által a ’ tulajdonos tetemes kárt 
vall csupán csak azért ,  mivel nincs isniérefe azon al
kotó részeket k ifü rkészn i , és e lh á r í tan i , mellyek a ’ 
romlást okozzák.

A ’ bortermesztést legtöbb vidéken csak igen erő* 
műves ( med)űnifdj) foglalatosságnak tartják , mellyet 
a* gyakorlati szokásból azonnal meglehet tanulni , ’s 
azt v é l ik ,  lehetlen valamelly haszhos jobbítást d i
vatba hozni.

De az i l ly  nézetek h ibásak , ’s azokat egészen más 
részről kell vizsgáltaira ven n i ; mert szükségképen meg-

2 *
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kívántatik ,- hogy a’ bortermesztés sokkal figyelmeseb
ben gyakoroltassák, mint sem valanielly közönséges 
foglalatosság. Az idő uj tapasztalásokat, ’s nézeteket 
nyú jt ,  és a ’ szőllőtő természethistoriájának , ’s borké
szítésnek gyarapodó ismerete kötelességünkké teszi az 
éghajlat által kedvezőleg elősegített termésünket lehe
tő tökéletességre vinni. Ennélfogva szükséges, hogy a ’ 
szőllőrnüvelésnek régtől fogva divatban lévő rendszabá
sait vizsgálóra vegyük, ’s az t,  a ’ mi valóban hasznos, 
és álhatatosan j ó ,  teljes érdemében előterjesszük, a ’ 
gondolkodó emberek’ újabb felfedezéseit fntolóra ve
g y ü k ,  ’s azokat a ján l ju k ,  vagy ellenezzük. Önként 
é r t e t ik ,  hogy az illy  értekezéseket csak a ’ tudomá
nyos műveltségű em berekhez, és különösen a’ tehető
sebb szőllőbirtokosakhoz kell intézni , mellyeket ügy is 
csak azok Ítélhetnek meg, és hozhatnak gyakorlati d i
vatba. Csak így várhatunk foganatos következéseket 
a’ közönséges szőllőmiivesre nézve, a’ kit mindenkor 
csak példával oktathatni.

Mint régi bortermesztő azon vagyok, hogy a’ szőlló- 
müvelésnek felette szükséges javítását valamennyire elő
mozdítsam: legelőször a’ szőllőmüvelés és borkészítés’ 
hibáiról és akadályairól fogok szólani , de egyszersmind 
azon eszközöket is előterjeszteni, inellyekkel ezen h i
bákat,  és akadályokat elmellőzhetni.

A. Még nincsenek tökéletesen leírva hazai leg
jobb és legroszabb szőlőfa jtá ink  , hogy végre már egy
szer az uj szőllők plántálásánál helyes választást tehet
n é n k ; sőt hazai szőllőfürtjeinket még különbféle ha
szonvételökre nézve sem ism erjük, és több mint a ’ 
mennyit egyes emberierő tehet,  kívántatik a r ra ,  hogy 
a ’ hazánkban különbféle nyelveken levő elnevezések 
zavarából tisztára hatolhassunk. Minden hegytájnak, 
sőt gyakran minden helységnek saját nevezetei van
nak , mellyek már a ’ tőszomszédságéival is ellenkeznek ;
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és valóban nevetséges, midőn külföldi folyóirosokban 
különbféle szollőfajták’ árh irde tésé t , ’s abban a ’ to
k a j i , somlai, sopronyi és más egyéb szőllőt olvassuk, 
mintha ezen he lyek’ mindegyike csak egy hires szőllő- 
fajtával diszeskednék.

A’ szőllő küíönbféle nemeit illető ismereteink’ j e 
len állapotja még igen tökéletlen és hijányos , és azért 
ide je , hogy ezen hasznos foglalatossághoz valódilag 
hozzá fogjunk. Ez azonban nem lehet egy magányes 
ember’ m unkája ; mert kinek volna arra elég ideje , tü- 
redelme és pénze , hogy minden magyarországi szőllő- 
nemeket, fa jokat, hasonfajtákat, és kiilönzéseket szoros 
osztályba szedjen? Minden tudományos oenologusnak 
ampelographusnak, természetvizsgálónak egész ország
ban egyesülve, közösen kellene e’ tárgyat kidolgoz
n ia ;  mert csak az észrevételekben , öszvehasonlitá- 
sokban és próbatételekben való tartós figyelem, mel- 
lyet egyedül az ő egyesült iparkodásoktól vá rha tn i , 
igazíthatná el a ’ szollőfajták’ nevezetét. H a azután a ’ 
munkás’ és a ’ közjót szívelő gazdák’ fölfedezéseiket, és 
egyéb tapaszta lásaikat,  a’ nyilván folyóírásokban egye
nes lé lekkel értelmesen kö z l ik ,  akkor atyáinkra há- 
romlott vád , hogy a ’ bortermesztésre nézve semmit sem 
tettek , továbbá nem öröködik reánk.

B. Az újabb időben a ’ vinczelléreknek nagyobb 
része a ’ jóság rendszerét fölcserélte a ’ bőséggel. Ok 
tehát folyvást azon vannak , hogy igen sok bort te r
meszszenek, ’s azon szőllőfajtákat szaporítják , mellyek- 
ből so k ,  bár rósz must te lik ;  azon nemesebb fajtákra 
pedig, mellyekben több czukor vagy fűszer és szesz 
v a n , ’s ennél fogva a’ bornak erőt és szeszt ad nának , 
épen nem ügyelnek.

Ezen rósz számolatu nyerekedés a ’ magyarországi 
borok hitelét néhány évfolyás alatt folyvást nagyobb 
veszedelembe hozhatná. Azon ügyekezet, hogy a ’ szol-
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lóhegyeken oily fajták szaporítassanak , mellyek szá
mos gyümölcsöt hoznak, ’s így bővebb termest ad n ak , 
esztendőnkint jobban e lhatalm azik , ’s csudálni lehet, 
hogy a’ felsöség ezen hamis haszonvételek’ elejét nem 
veszi. Mind azon borok, mellyek illy  helyen teremnek, 
terhelve vizrészetskékkel szesz nélkül szűkölködnek, 
melly nekiek erőt adhatna, mert a’ szőllőben és annak 
levében épen annyival több a ’ v iz , mennyivel kevesebb 
a' czukor , ’s benne a ’ nyálka részetskék’ bősége csi
rája azon nyavalyáknak , mellyek rossz gondviselés 
mellett a ’ rossz pinczében a ’ hornak szapora elromlását 
eszközük.

Magyarországban a’ bortermesztés, mint már előbb 
emlitém jobb részén az igen tudatlan pórnép kezén van 
a ’ ki már ma nem plántálja eleji példájaként a’ 
hegyen a ’ nemesebb szőllőfajtát hanem szomszédja’ elő- 
példája szerint azon van, hogy szőllőjében minél cse
kélyebb költséggel , minél több mustot termesszen, 
a ’ régi jó  tövekbe alább való, de bővebb termésű szől- 
lőveszöket oltván , melly által a’ köztudomány szerint 
rossz zöld és fehér muskotály, a ’ fehér szőllő és t. e. 
f. véghetleniil elszaporitatnak, ’s következőleg a ’ be
lőtök sajtolt bor nem lesz olly kelendő.

Epen illy káros a’ magyar borokra nézve a ’ szől- 
lőknek a ’ síkságon irtóztató szaporodása is. Né- 
melly földes uraságok újabb időkbén néhány kedvező
nek látszó téreken sző Hőt kezdettek ültetni azon czél- 
bó l, hogy házi szükségeikre a' megkívánt bort saját föld
jükön termesszék meg; azt jobbágyaiknak is megen
gedték , és így lassanként e l te r jed t ,  ’s elszaporodott a ’ 
mezei szőllőtermesztés annál inkább , minthogy néinelly 
nyerekedők bizonyos utat találtak a r ra ,  hogy termésü
ket valamelly népes szomszéd városban jól eladhassák. 
Ha a’ Duna bal partján Yácztól Zimonig terjedő nagy 
földterületet fölvesszük, hol majd minden helységnél
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k in t több mint egy millió akó közönséges bor j o b b , 
vagy roszabb gondviselés mellett ezerféle gyümölcsfák 
árnyékában termesztetik , előre kell látnunk azon szo
morú jövendőt, melly jó szőllőhegyeink’ borát fe
nyegeti.

A’ külföldre szállítás’ csekély irányához képest 
most Magyarországban igen sok bor , a ’ belső elköltésre 
pedig igen sok rósz bor terem , melly a ’ köznép’ erköl- 
csiségére nézve sok kárt okoz, azon fontos környülál- 
lást számba sem vévén, hogy a’ bornak nagy bősége 
okozta annak jelenlévő olcsóságát. Ezen olcsóságnak 
természetesen annál inkább kell növekednie, minél in
kább elhatalmazik köztünk ama hamis alapfölté te l,  
n^ellynél fogva mindig nagyobb ’s kiterjedtebb szőllő- 
ket szaporítani törekszünk a’ né lkü l ,  hogy gondolóra 
vennök az azok’ elhenyéléséből ’s rósz gondviselésé
ből szükségesen következő silány szüretet. A’ nagy 
szőllők több birtokost szegénnyé tettek mint gazdaggá , 
és a ’ középbirtokű bortermesztők , kik fáradhatlan 
szorgalmuk által az áldott termés miatt ismét folyvást 
uj szőllőket a lko tnak , jobb részén elkerülhetlenpusz
tulásra jutnak. Innét van , hogy a ’ közönségesen 
félannyi jó l  müveit szőllő gazdagabb termést a d ,  mint 
két három és többannyi, melly elhagyatott. Elérkezvén 
a ’ szüre t,  minden szegény szőllőbirtokos vevőt keres 
m ustjának , vagy még félig sem forrott borának , ’s azt 
bár melly csekély áron kész oda adn i ,  csakhogy hite
lezőjét kielégíteni , adóját lefizetni , ’s télrevalóját 
megszerezni képes lehessen. Megjelennek ugyan a ’ 
borvevők, de nem mindenkor azér t ,  hogy mint a ’ sze
gény szőllőmiives gondolja, szükségein igazságos és i l 
lendő áron segítenének, hanem hogy önhasznokat ke 
ressék, őt hasznukra fordítván, ’s rajta keveset kön
nyebbítvén. Egy részről a’ szükség , más részről a’
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nyereség rendszerént olcsó árt szabnak, inelly egész vi
dékre nézve sinormértékül szo lgál, ’s így a ’ jobb he
gyiborok árát is leszállítja. Ezen fölötte káros újítás 
által a ’ hegyes vidéki szőlőmüveseknek azon gondolat
ra kelle tt  vetemedniük , hogy fösvény kőföld jöktől 
nagyobb' termést csikarjanak-ki ; szőllőjeket bővebb ter
mésű *s rosszab sző lő fa j tákka l  ültették be , sőt azok
nak fekvését a’ hegyről mindég lejebb lejebb szállítot
ták a ’ sikra , hogy a* mezei szőllők bővebb termésével 
mérkőzhessenek. Mennyivel becsülik többre ez időtől 
fogva a ’ szőllőmüvelők a ’ síkföldi szőllőt a* hegyinél, 
kitetszik abból , hogy amannak holdjáért 400—800 pen
gő forintot is megadnak, holott az utóbbinak holdját 
az emlitett summának harmad részén is alig adhatni el. 
Ide járu l még a’ borkoreskedőknek, kocsmárosoknak 
és-zsidóknak utálatra méltó zagyválása i s ,  kik a ’ hegyi 
borokat a ’ pótlék mezei borokkal öszvekeverik, ez á l
tal a’ kül - és belföldet csalni ak a r ják ,  és a* hajdan 
oily hires magyar borokat folyvást nagyobb homályba 
borítják. Minél inkább iparkodnak az újabb időben 
a* francziák és rajnavidékiek bortermesztésöket jav íta
n i,  főképen pedig boraikat ízökre, jóságokra, és tar
tósságokra nézve tökéletesíteni, annál inkább úgy lá t
szik ellenleg, mintha mi Magyarországban a ’ földmű
vesnek és városi lakosnak eme’ hajdan leggazdagabb 
foglalatosságát rósz számbavételé cselekvésünk által 
folyvást hanyatlásra sieftetnők.

Halhatatlan emlékű császárunk ’s k irá lyunk , első 
Eerencz a ’ magyar bortermesztés fogyatkozásairól, és 
hibáiról pontosan tudósítatván 1812 észt. Januar. 17ki 
leírásánál fogva az ország’ valódi közjavára legke- 
gyelmosebben méltoztatott parancsolni, „hogy a ’ szől
ő termesztés Magyarországban mennyire csak lehet,  
megjobbífnssék , és a’ borokkal bánásmód jobban a’ che
mia' szabályai szerént gyakoroltassék“ , és elég különös
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hogy e zen , a’ szőllőmüvelésre serkentett munkásság 
épen az idő óta vett olly csalfa irányt,  melly az ipar
nak ezen ágát veszélyes kimenettel fenyegeti.

Távol vagyok attól az á llítástó l,  mintha a5 hegyi- 
szőllőmüvelés föntartása végett minden sikföldi szőllőt ki 
kellene irtani, hadd maradjanak azok ott, hol már egyszer 
állanak tovább is (mert a’ szőllő olly tájakon, hol a' 
bor nem sokra becsülte tik , ’s nem igen je le s , több hasz
not hajt a ’ gazdának a’ termés’ bősége , mint jósága 
á l t a l , annál is inkább , minthogy a’ borivóknak na
gyobb része1 az egész világon kevesebbet hajt a ’ bcr 
ízére, mintsem szeszére, vagy jobban mondván, része- 
gitő erejére), de a’ jó hegyek’ földesurainak, és a’ 
helybeli előjáróknak olly módokról kellene gondoskod- 
n iok, melly szerént jobb bortermesztésöket folyvást na
gyobb hírre emelhetnék , mellyre nézve azon sinormér- 
téket nem kellene ügyelet nélkül hagyni,  hogy az is
meretes legjelesb hegyosztályok az nlábbvalóktól elvá
lasztassanak, amott csak a’ legnemesebb szőllőfajták 
tápláltassanak , későbbi szíírés rendeltessék , ’s egy
szersmind tapasztaláson épült nyilványos oktatás té
tessék a’ szüretelésre, ’s forrásra ’s a’ bornak pin- 
czében tartására nézve, hogy a’ tudatlan bortermesztő 
eddigi hibáji felől fölvilágosodjék. Rajtunk, áll borter
mesztésünket az ész’ törvényei szerint fáradságai, szor
galommal és költséggel Űznünk, azután borunkat a' tö
kéletességnek azon lehető fokára emelnünk, hogy azt 
keressék , és biztos , jel es tulajdonságai miatt mind a ’ 
bel - mind pedig a’ külföld jó  á rra  méltassa.

A’ magyar bortermés 1809dikig középszerű esz
tendőben 18 millió akónál valamivel többre becsültetett, 
mellyből igen mérsékleti számolás szerént közel 14 
millió akó magában az országban költetett el. Ámbár 
folyvást kevesebb borunk kelt el a’ külfö ldre , mindaz- 
áltül bortermesztésünk 26 esztendő alatt (1836ig) an-
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nyira növekedett, hogy már ma a ’ borteruiesztést min
den nagyítás nélkül esztendőnként 30 millió akóra te
hetjük. Ha már nem vesz tőlünk a’ külföld többet 
mint eddig, tehát a* belső fogyasztásnak, minthogy 
senki sem akarja borait elromlani hagyni, 8—10 mil
lió akóval is szaporodnia k e l le t t ,  mellyet legnagyobb 
részén a* köznépnek kell tulajdonítani.

Ezen még eddig nagyon kevés tekintetbe vett 
tárgynak a* nép’ erkölcsére nézve fontos következései 
vannak, ha a’ nemzeti gazdaságba befolyását, melly- 
ről itt  nincs helye a’ szólásnak, számba nem vesz- 
szük is.

A’ borral élésnek már régtől fogva nagy dicsérői, 
de egyszersmind heves ócsárlói is voltak; és azért a ’ 
boritalnak, mint minden más egyéb dolognak, két el
lenkező — jó  és rósz — oldala van. Jobb oldala a- 
zon már a ’ természet által az időhez és körülmények
hez szabott arany középút, mellyről soha sem kellene 
eltévednünk. Roszabb oldala a ’ részegség’ szomorú pél
dáiban óránként szemünk előtt áll. Sokaknál a ’ ré
szegség’ magva már gyermek korban beo lta t ik , ’s nem 
ritkaság húsz esztendős i f j a t , és negyven esztendős férj- 
fiút részegen látni. A’ részegítő itallal élés’ öröme rö
v id , ’s a’ veszedelem minden ismétlésnél nagyobbodik 
a’ sok ivás á l ta l ,  ’s e’ szokásból végtelen rósz ered. 
Minden részeges zsibbadt érzékeinek bolygásában vesz
ti el éltének egy részét, józan pillantatai pedig bizo
nyosan lelkiesmérete’ furdalásában, szomorúságában és 
komor képzeletekben telnek el. A’ köznépnél követést 
nyer a ’ rósz példa a ’ számos csapszékekben és kocs
mákban, mellyeket haszonkeresés , a ’jobbágyság’ pusz
tulására, minden helységben több számmal tart. A’ 
kocsmárosok és zsidók, kik ott rendszerint aprólékos 
szeszes italkereskedést űznek , versenyt iparkodnak a ’ 
szegény parasztot hitelezés és cserélés által hasznokra
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fordítani; és azt ezen kezdett szokásaiban továbbra is 
m arasztalni, unszolni.

Ki a ’törvényszékek’ vitatásait ’s a’ fenyítések’ kieszköz
lését csak futólag veszi figyelemre, meggyőződik felőle, 
hogy a ’ verekedés, tolvajság, utónál lás , és gyilkosság 
jobbára a’ részegségből, és ennek testvére ibő l, a’ já té k 
ból, bujaságból, és henyélésbőlszármaznak eredetileg. A’ 
veszekedés, harag , bosziíállás , nemzetségi viszálkodás, 
házassági egyenetlenségek, szegénység, betegség, és 
koldulás többnyire ennek következményei; a ’ lélek* 
tompasága, és az értelemnek az állatiságig lealacso- 
nyítása szinte annak szánakodást gerjesztő szüleményei.

Hol il ly  vétek gyökerekre verekedvén, már mesz- 
sze elharapózott, ott vége szakadt a* mezei ip a rn ak ,  
vége a* polgári és kereseti szorgalomnak; a* vallás, 
e sk ü ,  a ' mindeneket éltető eleven h i t ,  lábbal tiporva, 
bontakozni kezdenek. A' bor és égettszcsz - csapszékek 
igen megszaporodott barlangjaiból ered a* földművelés
nek elhenyélsése, ’s vele együtt minden kigondolható 
vétkek* fertelme. Ezek iskolái,  kezdő- és temetke
ző iskolái a ’ megrögzött ivóknak. — Melly káros 
a* mezei cselédek közt uralkodó részegség, min
den mezei gazda, kinek idegen kezekkel kell munká
já t  végeztetni, tapasztalásból tudja. Nekem több ha
szontalan cselédeim között mindenkor legnagyobb ré
szén azokat kellett elbocsátanom, k ik  részegesek va
lónak.

C. A* földnek, éghajla tnak , és munkálásnak te
kintete n é lk ü l , csak vaktában ültettetnek , egyátalján 
keverve a ’ korán és későn érő szőlőfajták a’ szőlő-he
gyeken. Ha szüret előtt tartós eső j á r , tehát már sep- 
temberben fölrepedeznek a’ kora gyümölcsű szőlőfajok, 
kivált a ’ termékeny sík földben; nedvük k i fo ly ,  meg
ro thadnak , elpenészednek , következőleg a’ bortermesz
tésnek kevés vagy semmi hasznára nincsenek; mert ha
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a ’ jó  idő kedvez is a' szólő érlelésnek , azt a’ madarak, 
darazsak , bogarak , fókép’ pedig az emberek előbb meg
emésztik, mintsem a ’ szüret kezdődiki

Ha illyetén szőlőt illendően akarnánk használni, 
tehát annak gyümölcseit kiilömbféle időben kellene le
szüretelni, ’s belőlök bort facsarni. Minthogy azon
ban ez nem könnyen tö r ténhe tik , tehát a’ későn érő 
szőlő a’ must készítésre jobb részén elvész, vagy alig 
félig érve a ’ korán érő közé vegyíte tik , ’s az egész 
termést elrontja. Ezen á llítás’ igazsága felől szüret a l
kalmával évenkint k ik i meggyőződhetik. Azon szőlő
kertekben , mellyeknek síkabb fekvésök vagyon, né- 
melly kék szőlőfajták különösen igazolják ezt. Hihet- 
len azon gondatlanság, mellyel szőlőhegyeink’ be
ültetése és megújítása tö r tén ik ,  ’s eleget mondok, ha 
azt mondom : hogy minden bár melly csekély ültetvény
ben 38*—40 jó és rósz fajta egymással keverve találta- 
t i k , a ’ hol 6—8 a ’ fekvéshez és éghajlathoz képest k i 
választott korán vagy későn érő fajta sokkal jobban 
megjutalmazná a ’ szőlőműves’ fáradságát.

Hol a* szőlőművelés tudatlamil ’s csak mííszeresen 
(mechanisch) gyakorolta tik , ott a ’ borkészítés hibás á l 
lapotban van , ’s csak ezen hibákból származnak a ’ 
sok közönséges, úgy szólván rósz borok, mellyek a’ 
külföldre szállított borok' hírét folyvást rongálják. A’ 
hidegebb ’s a ’ bortermesztésnek nem igen kedvező hegy
részeken csak a’ korán érő 's főkép a’ fehér szőlőfaj
tákat kellene szaporítani, a ’ déli kerületekben pedig 
jobb részin fekete szőlőt termeszteni, mint erre ben
nünket eleink’ példái elégé oktatnak, és csak az or
szág’ déli részén, t. i. Szerémben és Bánátban vannak 
helyökön a ’ későn érő szőlők, mivel teljes érettségük 
mellett egyszersmind legtartósabb borokat is szolgál
tatnak.
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D. Külön figyelmet kellene fordítani ama fölötte 
fontos tárgyra : melly szőlőfajták gyarapodnak legin
kább a ’ hegyeken, mellyek a ’ s íkon ,  mellyek a ’ ho
mokban , mellyek a’ kövecses-, mellyek a’ kövér fekete 
földben, mellyek az elkorhadt kövekben az éghajla t’ 
és hegyfekvés’ különös ügyelete mellett? Mit hasz
nálhat a’ nap’ legjóltevőbb befolyása, mit a’ kedvező 
időjárás, ha már szőlőültetéskor el vagyon hibázva 
az oda illő szőlőfajok’ helyes megválasztása ? Csak 
a ’ földes u raknak , és értelmes városi szőlőbirtokosok
nak szorgos és figyelmes együttmunkálódásai vezet
hetnek bennünket erre nézve lassanként biztos meg
győződésre, csak a k k o r ,  ha mind egyik szőlőhegyen, 
annak külömb osztályiban minden szőlőfajtából különö
sen sajtoltatnék bizonyos mennyiségű must, és magányo
san erejedztetnék (forraltatnék), a’ belőle készült bor pe
dig egy időig eltartatnék, hogy azután a ’ dologhoz értő ta
pasztalt férfiak’ társaságában meg lehetne Í té ln i , ez vagy 
amaz szőlőfaj szolgáltat-e legjobb és legtartósabb bort 
e ’ vagy ama szőlőtájon. Ez által igen könnyű volna 
meghatározni, kivált ha ugyan azon esztendőben több 
féle próbák té te tnének, melly fajták díszlenek a ’ sző
lőhegyen, és e ’ szerént az ugyanazon szőlőhegyén jö 
vendőben szaporítandó szőlőfajokat meg lehetne nevez
ni. És melly könnyen meggyőződhetnénk felőle, ha
sonló csekély költségű próbatételek á l ta l ,  minden sző
lős gazda, szőlejében eddig művelt szőlőfaj táji közűi 
mellyekből vehet legnagyobb lehető hasznot?

Igaz u g y an , hogy Tokaj , R u sz t , Soprony, Szent- 
György és Ménes már régen megismertették, és figye
lemre méltatták form intjoknak, ju fa rk joknak , és feke
te kadarkájoknak jeles tulajdonságait; de melly sok 
szőlőhegy van még, hol sem a ’ szőlőfürtök’ meg
választására, sem azoknak felosztására nincs ügyelet, 
és bizonyosan szőlőművelőinknek legnagyobb része még
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uem tud ja ,  melly szőlőfajtáknak tulajdonítsa borainak 
jóságát , vagy alávalóságát.

E.  A’ szőlőhegyeknek legnagyobb részében fölöt
te sok gyümölcsfák vannak , úgy hogy némelly hegy 
inkább hasonlít valamelly gyümölcs- mint szőlőkert
hez. Hogy érhessenek meg a ’ szőlőfiirtök a ’ sűrű ár
nyékban , ’s hogy legyen belőlökjó  bor? kivált az olly 
szőlő ü ltetvényekben, mellyek a ’ hegyben .alantabb fe- 
küsznek , és így a* napnak egy részén a’ verőfény’ j ó 
tékony befolyásától megfosztatnak. Tudom a’ szőlőmű
vesek’ feleletét,  k ik  azt mondják: ,,Ha a’ bor nem dísz
ü k ,  teremhet gyümölcs, ’s ez kipótolhatja a ’ művelés’ 
költségeit.“ Az igaz, meg kell engedni a’ szegény pa
rasztnak e’ mellékes hasznot, melly gyakran az esz
tendőnek olly részén, midőn még más termést el nem 
adha tn i ,  kétszeres haszonnal kedveskedik; de csak bár 
a ’ szőlő* közepén ne állanának gyümölcsfák, leginkább 
pedig dió , körtvély és almafák’ lefüggő terebélyes á- 
g a ik k a l , mellyek által a’ szőlőtől a ’ napfényt, táplálékot, 
és termékenységet elrabolják. Kevés és gyakran nem
telen gyíimölcsfájit, mellyeket szőlejében ápolgat a’ 
paraszt, inkább ’s alkalmasabban házi ker t jében , ud 
varában, vagy szérűjén éppen olly j ó l ,  és majd na
gyobb bátorságban ta r th a tn á ; mert azon k i v ű l , hogy 
ezen fák már magokban kárára vannak a ’ szőlőnek, 
még az által is alkalmatlanok , hogy a* többszöri gyü
mölcsszedés a ’ szőlő között vigyázatlan járással ’s ke
léssel történik , kivált a ’ későn érő gyümölcsökre néz
ve , mellyek a’ szőlővel egyszerre érnek. A’ szép gyü
mölcs tolvajságot támaszt, ’s az éjjeli ragadomány á l 
tal kétszeres kárt okoz a’ szőlőben.

Azon híres szőlőhegyeken, hol különös jó bor te
rem , a’ helységi elöljáróságnak kemény fenyíték alatt 
kellene megtiltani a ’ gyümölcsfáknak szőlő közé ü lte
tésé t,  minthogy a ’ szőlő, úgy mint napkelet’ szülöttje ,
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természete szerint árnyékban nem adhat kellemes ter
mést, és mivel még Magyarország* mértékletes ege a- 
latt  is száraz n y á r ,  ’s főképen tartós meleg ősz kíván* 
tátik a r r a , hogy jó bortermő esztendő legyeu.

F.  S o k ,  mondhatnám legtöbb szőlővidéken azon 
oktalan hibát követik e l ,  hogy virágzás’ idején a* sző
lőben dolgoztatnak. Virágzáskor a ’ szőlőnek minden 
munkás előtt zárva kellne lennie. Hogy virágzáskor 
a* szélvész, eső, a ’ szőlőben kárt tesz ,  csupa lehető 
e s e t ; de abban az illykori munka bizonyos nyil- 
ványos kártétel. A* nemzés’ időszaka, az állati szinte 
mint a ’ növényi életben, azon fontos időpont, mellytől 
a’ gyümölcs’ bősége és jósága egyaránt függ; illyen- 
kor a ’ legcsekélyebb háborgatás is nagy kárt  okoz , pe
dig sok il ly  háborgatás történik részint az erőszakos 
kapavágás, részint pedig vigyázatlan já ráske lés ,  és 
hosszú ruha által dörgölődzés miatt.

G. Csakugyan már egyszer ideje vo lna , hogy a ’ 
számtalan kártékony madarak (verebek, se regé lyek , és 
t. e.) kevesb/tetnének; mert inig ezen állatok a ’ g a 
bonaföldön, kazalokon , és szőlőkben könnyeden la
kozhatnak , addig bizonyosan nem iparkodnak élel- 
möket másutt fáradságosabban hajhászni.

Valamint minden más növényi te rm ésnek , úgy a ’ 
mi nemes szőlőtőnknek is vannak ellenségei. En itt 
egyedül csak azokat veszem tekintetbe, mellyeket em
beri segítséggel vagy elmellőzhetni, vagy ártatlanok
ká  tehetni. A’ ve rebek , seregélyek nagyon rá esnek 
a* sző lőkre ,  ’s jól tudván üldöztetésüket, szorgosan 
ügyekeznek az emberi vigyázatot, mennyire csak le 
he t,  megcsalni. Majd hihetlen , mell у nagy kárt o- 
koz ezen tollas sereg a ’ szőlőben. A’ szekszárdi, sze
reim ’s körvidéki borgazdák és szőlőművesek hosz- 
szas panaszokra fakadhatnának, ha őket ezen m adarak
kal yesződségok elbeszélésére kényszerítenők.
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Valamint a' legjobb növény bizonyos környélmé
nyek alatt méreggé válhat ; szintúgy a’ leghasznosabb 
állatok is fölötte ártalmasokká válhatnak, igen nagy 
szaporodásuk mellett , főkép’ ha meghatározott élelmök 
hibázik.

H. A’ szőlőkarókra nézve is fölötte szükséges 
volna a’jobb és hasznosabb gazdálkodás, és az e ’ czél- 
ra  megkívánt irtóztató sok fa tekintetet érdemel. 
Alig foghatni meg , miért néni iparkodunk ezen te r 
hes és a’ szőlőművelés’ hasznát szűkítő költségnek , 
a ’ mennyire lehet elejét venni. Köz panasz van a ’ 
ka rók ’ megszerzésének költséges léte felől , még sem 
jutott eddig egy helybeli felsőségnek is eszébe olly 
eszközökről gondolkodni, mellyekkel a ’ szegény sző
lőművesen segíteni lehetne, ámbár azok szeműnk előtt 
hevernek.

Csak szaporítsuk még inkább, és viseljük rende
sen g ond já t , n‘ Magyarországban közönségesen vadon 
termő ákászfának, és bizonyosan, ha nem egészen is ,  
de nagy részben ki fogja elégíteni szőlőkarói szük
ségünket. A’ hol szőlőhegyek vannak, ott bizonyo
san vannak más földek is ,  mellyek ákászfa termesz
tésre szolgálhatnak. Hogy ezen fa’ plántálásának és 
gondviselésének tudatlansága által szőlőplánlálóink ne 
talán hátráltassanak, vagy inkább hogy a ’ szapora, ked
vező és hasznos foganat által ezen fának ültetésére 
serkentessenek, ügy tetszik, nem lessz czéliránytalan 
itt azt röviden m egérinteni, mit eddig felőle a’ tapasz
talás tanított.

Az ákász’ szaporítása leghelyesebben mag á l t a l , 
tulajdonképen arra rendelt és készített földben törté
nik. Második , vagy még jobban harmadik esztendő
ben , a ’ fácskák, késő tavaszszal, a’ faiskolából a’ sza
bad földbe átültettetnek. Itt szaporán növekednek , 
’s miután kapanyél vastagságnyiva nőttek , télen
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közel tövükhöz levágatnak; következő nyáron számos 
ágakat hajt tövök, ineilyek a ’ gyökér hajtások által 
jóformán szaporodnak . mellyek egyenesen fölfelé nyiíl- 
n a k , 's midőn illő vastagságra ju tn ak ,  szőlőkarók
nak használta thatnak; következő esztendőben három 
négy annyira szaporodnak a ’ ha jtások , mellyek foly
vást levagdaltatván , számos új hajtást sarjadzanak.

I. A’ borok’ erejedzésének (forrásának) kormányo
zására még eddig igen ritka szőlős vidéken volt szó. 
Erre nézve sokan legnagyobb hibákat követnek e l , ’s 
a ’ bort még azon kevés erejétől (szeszétől) is megfoszt
j á k , melly még benne vala. Az erejedzés legfontosabb 
dolog a ’ borkészítésnél , és kinek a’ forrás' folyamatjá
rói nincs szoros ismerete, az a ’ legjobb, legédesebb 
szőlőből is csak középszerű italt keszit. Így p. o. so
kan azon aggódásból, nehogy a ’ veres borok’ törkölye 
a’ kádban megsavanyodjék , forrás után 5—tí nap múl 
va lefejtik róla a’ még szinte meleg, zavaros bort,  
melly a’ né lkü l,  bogy illendően megszinesedett vo lna , 
a ’ hordóban megújjult forrás által még előbbi kevés 
színét is elveszti, végre megsavanyodik, melly roszat 
a ’ törkölynek gyakor letiprása által könnyen el lehet
ne hárítani. A' híres derék szerémi boroknak szapora 
inegsavanyodását egyedül a ’ hirtelen forrásnak kell tu
lajdonítani , mivel az erejedző must folyvást közösü
lésben van a ’ szabad levegővel ; ezenkívül a ’ bor 
rósz pinczékben, is tá lókban , vagy kamarákban, a ’ hév 
mérséklet’ változása á l ta l ,  azután a ’ füst ,  istálók’ és 
árnyékszékek' kigőzölgései á l ta l ,  csaknem hasznavehet- 
lenségig kínzatik. A’ forrás’ hibáit,  valamint a’ fes
tőszer’ hijányát is a ' veres boroknál, némellyek festés 
á lta l ügyekeztek helyrehozni, de a ’ külföldiek észre
vették a ' fábrikások’ durva csalárdságát, a ’ borvásár
lásnál vigyáztak, ’s innen van , hogy most a ’ hajdan 
olly^híres magyar veres boroknak olly csekély hitele,

3
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kelete vagyon a ’ külföldön. Megcsaltak a* külföldi ve
vőke t , hogy így magokat egész jövendőre megcsalják.

Sokkal nyomosabb ezen tárgy a' forrás k ö r ü l , 
mint sem hogy azt ezen sorokkal kimeríthessem. En
nek következésében az utóbbi kötetekben alkalmat fo
gok keresni, róla bővebben és környülállásosabban ér
tekezni.

K .  Még nincsenek körülményes ’s tökéletesen 
oktató hegyi rendeléseink. Innét v a n , hogy sok 
régi és már nagyon elhatalmazott ártalmas viszszaélé- 
sek folyvást mélyebb gyökeret vernek , következőleg a ’ 
földes uraságok’ és városi tanácsok’ együttmunkálása 
nélkül a’ felvilágosodott, köz-magányos szőlőbirtoko
sokra nézve kiírthatatlanok maradnak.

Azon hegyi rendszabályok, mellyekef néinelly sza
bad városok szőlőhegyeik’ számára készítettek és k i 
nyom attak , koránt sincsenek éretten megfontolva, kö
vetkezőleg ezen fontos tárgyra nézve felette h iá n y o 
sok. Az igaz , hogy pénzbeli büntetések találtatnak 
bennük, mellyekct a ’ hegymesternek azon szőlőmüve- 
seken meg kell vennie , a ’ k ik  kiszedéskor számosabb 
karókat e ltö rnek , a’ kimért lineán túl ásnak, tartós 
esőzéskor kapálnak, vagy a ’ fürtöket a’ levelek közé 
k ö té k ,  ’s t . m . e . ; meg van bennek tiltva a’ zöldségnek 
szőlő közé ültetése , vagy ott kutyákkal való j á r á s , és 
i. t. De szó nincs a’ gyümölcsfák’ szerfölötti ültetésé
r ő l , a’ szőlőtöknek sűrű ültetéséről, hol a ’ táplálatot 
egyik a’ másiktól e l ragad ja , ’s a’ nagy árnyék miatt 
a ’ szőlőfürtök meg nem érhetnek; azt föl sem veszik , 
ha a’ szőlőmüves 14—15 esztendős gyermekkel jelenik 
meg a ’ szőlő metszésre, ’s azon kegyetlenséget nem ve
szik észre, midőn a ’ munkások a ’ szőlőtőnek vén szá
raz kinövéseit, megitélés nélkiíl ,  tompa baltával erő
szakosan vagdalják le ,  a ’ helyett,  hogy azt kis fafű- 
rés/;SZeI vinnék végbe ; eszökbe sem ötlik semmi kár
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i s ,  midőn a ' szőlőnek legfontosabb munkáját, az irtást, 
tudatlan asszonyok és leányok által tétetni szemlélik , 
k ik  a ’ fiatal szőlőveszszőket oktalanul tépdelik , és ez 
á lta l  a ’ jövendő termésnek hasonfelét szinte semmivé 
te sz ik ,  azt nem is számlálván, hogy ezen m unka, 
mellynek a ’ virágzás előtt egy pár héttel végbe kell 
mennie, rendszerént igen későn té te t ik ,  midőn a ’ na
gyon erős sértések a ’ tőkét megsinlesztik. A’ szőlőmü- 
ves ezen dolgot, mellyben ki kellene mutatnia, valljon 
érti-e a’ maga munkáját ? jobb részén házi cselédeire 
b ízza , továbbá ágy te tszik, azt ártalmasnak sem tart
j á k ,  ha a* szőlővirágzás’ idején, mint már előbb volt 
mondva, a ’ szőlőben dolgoznak.

Jobb és hasznosabb volna az illy hegyi rendsza
básokban még ezen tanításokat terjeszteni elő :

a) Melly szőlőfajok díszlenek legjobban, és to- 
remnek legtartósabb bort ezen szőlőhegyen?

b) Mellyeket nem kellene épenséggel ültetni ?
c) Melly szőlőfajták kívánnak rövidebb, és mel- 

lyek hosszabb metszést?
(I) Melly rendszabásokat kell szüretkor jó és rósz 

időben követni?
e) Melly előgondszabályokat kell követni a ’ must’ 

forrásánál meleg vagy hideg időben, az é re t t ,  éretlen, 
vagy rothadt szőlőnél stb. A’ hegyi rendszabályba 
foglalni kellene még:

f )  Egy értelmes útmutatást a ’ trágyának szorgo- 
sabb öszvegyú'jtéséről, annak helyesebb eltartásáról és 
használásáról.

Mind ezen hasznos dolgokról semmi sincs a’ hegyi 
rendszabásokban, ’s miért? mert hihetőleg a ’ szerző 
urak a ’ tárgyat nem fontolták meg elég pontosan, ’s 
talán nem is voltak gyakorlott szőlőnaiivesek.

L.  A ’ közönséges szőlőinüves még igen tele van 
előítéletekkel és régi hibás vélem ényekkel, kivált az

3 *
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elementomi és más történetekre nézve. Hogy a ’ köz
nép a’ babonaságnak még igen hódol, és ezen embe
rek ’ esze a ’ vizsgálatlan történeteket és tünemé
nyeket vaktában elhiszi , és a’ természet’ munkáit, 
mellyeknek okait egyszerre föl nem fedezhetni, is- 
méretlen, természetfölötti erőktől származtatja, még 
ma is folyvást példákból kitetszik. Állításom’ bizony
ságára két történetet hozok itt f ö l , mellyeknek első
jén  történetből magam is személyesen jelen voltam. 
Egy német mezővárosnak több lakosai 1827k év Augus- 
tnsában ájtatos bucsűjárásra indultak , és hogy 10 óra 
járásnyi utjokat könnyebbítsék, azt ha tározták , hogy 
a ’ Dunán lovakkal hajón vontassák föl m agokat, közel 
a ’ meghatározott helyhez. A’ mint a ’ közel száz lé lek 
ből álló társaság, utazásának első estvéjén, énekelve 
és imádkozva, egy német catholicus helyhez érkezett,  
a ’ lovak’ sebes húzása miatt az árbocz e ltö rt ,  ’s ledűl- 
tében az elől imádkozol lígy lesújto tta , hogy ő t,  
á ju l tan , a ’ legközelebb fekvő vendégfogadóba kellett  
vinni , hol kevés idő múlva azután megholt. Más 
nap reggel a’ halott’ szomorú atyafijai a ’ helybeli ple- 
bánushoz m entek, azon könyörgéssel, áldaná meg a ’ 
holt te s te t , hogy azt testvérei mellé temetni haza vi
hetnék , a’ m i, mint i l lő ,  a’ lelkipásztor’ részéről meg 
is engedtetett. — Alig tudták meg néhány jelen volt 
parasztok a’ plébánostól adott engedelmet, azonnal h ir
telen lárma lett a ’ fa luban , és minden szájból azon 
eltökéllett  akaret hangzott: hogy a ’ holtnak az oda
való temetőbe kell temettetnie ; és semmiképpen meg nem 
engedé a ’ nép , hogy őt elvigyék. A ’ nép seregenként 
tódult öszve az útra , hogy egymást hason g ondo la tá 
ban megerősítse , ’s a ’ holtnak atyafijai alig ju tha ttak  
az őrálló parasztoktól holt atyjokfijához. — A ’ plébá
nos ezen váratlan történetről tudósítatván, mivel ma
gának , mint le lk ipásztornak, nem volt valódi ellent-
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álló ereje a ’ parasztok e l len , a ’ panaszosokat a* fa lu
ban lakó uradalmi tiszthez igazította. — A’ tiszt meg
je le n t ,  ’s a’ mint mérsékelt ’s okos előtérjesztéssel a ’ 
népet csöndesíteni ügyekezett ,  ezen lármás feleletet 
kapta : „M i meg nem engedjük az idegen holttestnek 
elv ite lé t,  mert akkor minden pillanatban azon vesze
delemtől tarthatnánk , hogy szüleinket elveri a’ j é g .“  
Azonközben az ezen időbeli nagy hőség 30 óra alatt  
( a ’ plébános és tiszt felsőbb helyre folyamodtak olly 
parancsolat vége tt , mihez tartsák magokat ) romlására 
volt a ’ tes tnek, és azután a ’ bucsiísok magok is meg
egyeztek benne , hogy a ’ halott ugyan ott minél előbb 
eltemettessék.

Néhány hét m úlva, más fa luban , mellynek lako
sai római catholicus tó tok , hasonló eset történt. Egy 
valami 13 esztendős gyermek a ’ hajóból vigyázatlan a’ 
Dunába fo rd u l t , ’s minekelőtte rajta segíteni lehetett 
vo lna , bele fúlt. Harmadnapra holt testét a’ víztől a’ 
partra vetve t a l á l t á k , ’s eltemetésére megtették a ’ szük
séges rendeléseket, mellyek közé a ’ többszöri kiharan- 
gozás is tartozik. A’ parasztok épen nem akarták  en
gedni a’ kiharangozást, azon ürügy (szín) a la t t ,  hogy 
szőlejöket elveri a’ j é g , ha ugyan azon harangokkal 
azután felhő elébe harangoznak.

Még most sincs talán ideje , hogy a ’ szegény szá
nakozásra méltó népet, okos tanítással babonáitól meg
m entsük, melly bennünket a ’ még sok helyen szokás
ban lévő felhők’ elébe harangozással olly gyakran 
emlékeztet hibás véleményére?

Lehetlen  megszámolni azon szomorú okozatokat, 
mellyeket a ’ babonaság az emberi erkölcsre és" bol
dogságra nézve régtől fogva okozott.

Régenten arra  szolgált az égi háború közelítése
kor indított harangszó, hogy a ’ népet imádságra bűz-



38

dítsa. Hogyan fajulhata el ezen akkori jó  szándék 
attól fogva azon balvéleményre, hogy harangszó a ’ 
jéghozó felhőket e lű z i , azt nem tudom.

3. 5.

Néhány, a’ magyar szollóimivesekhez intézett 
nyomatékos sző, a’ trágyának, úgymint a* ho
ni gazdaság’ életerejének czélszerűbb készítésé

ről , ’s használásáról.

Hozzátok intézem, jó em berek ! igazságos és nyo
matékos szavaimat, mellyekre szinte húsz esztendei 
szakadatlan fáradozásim, leginkább pedig a’ szőllő - és 
pinezemüvelés körül észrevételeim, 's gazdálkodásom 
tanitottak , ’s engem mint egy kényteleni'tettek , hogy 
azokat füleitekbe hangoztatnám. Csaknem tíz eszten
deig tartott vándorpályám, mellyen egész Magyarhazát 
Ausztriát és az ezzel szövetségben függő császári biroda
lom egyéb tartományit csak azért jártam b e , hogy az 
ottani szőllőmüvelésnek titkait alaposan kitanulnám. 
Minek következésében hizelkedem is magamnak , hogy e’ 
dolog’ ügyében veletek néhány szót szólani képes vagyok.

Midőn a ’ magyar haza’ bortermő vidékeit látogat
nám , különbféle helyeken különbféle hijányokra 
bukkantam , mindazáltal semmi sem szúrt olly an
nyira szemet, mint a’ t rágyának , u. m. a ’ honi gazda
ság általános életerejének elhenyélése. Csaknem min
denütt fültanuja valék ama’ panasznak, hogy a ’ trá
gya’ szűke miatt nem tudnak mit c s in á ln i , hogy ke le t
fölötti drágasága mellett az még olly csekély haszonvéte- 
lü és rósz készítésű , melly annak vásárlására kivánt 
tömérdek pénzt meg nem éri , hogy verítékkel kere-
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sett pénzeiknek majd nem felét ganajvételkor híjába 
kell kivetni ’s t. eíF.

Ezen közös panasznak hasznos tanácslatimmal el
lenszegülni óhajtván, szives vagyok bennetöket meg
tanítani a r r a , mi módon készíthettek önmagátok sa já t ,  
’s bár melly csekély terjedelmű gazdaságtokban, jobb 
foganatosb, és olcsóbb trágyát annál,  mellyct drága 
pénzen vásárlani kénytelem'tettek. Szavaim , mellyeket 
hallandatok, a’ csalhatatlan igazságon, tulajdon észre
vételeimen, ’s gyakorlati tapasztalásimon épülnek. — 
Lelkesítsen tehát bennetöket soraimnak olvasása, ’s ol
vasván, kövessétek tanácslatim at! A’ jó következés , 
melly tanátslatimból rátok á radoz , nekem ugyan örö
möt hoz, de nektek bokros haszonnal kedveskedik. Leg- 
tisztáb tekinteteim csak egyedül a’ magyar bormüvelés’ 
hasznait czélozzák. — Magyarország az istentől meg
áldott bortermő haza , mellyhez hasonlót talán a’ vi
lágkerekén haszontalan k e re sn i , — ’s ti ezen áldás’ 
kegyes osztogatójának semmivel sem hálálkodhattok 
annyira , mint annak iparkodásfok , ’s értelmes gazdál
kodások által szaporításával.

A’ szőllőmüveléssel foglatoskodónak tekintetei egye
dül csak szőllőjének a ’ lehető tökélletességre való vi
telét tá rgyazzák ; innét van, hogy V  szőllőgazda a ’ 
földfekvésnek tekintetében azon iparkodik , mikép’ ne
mesítse hegyen termett borait a ’ legnagyobb tökéletes
ségig , s miként termesszen iszapos völgyén, és s ík 
ságon kövér nyereségű fürtöket. De mindenki könnyen 
által látja , hogy a’ föld, bár melly buján legyen is 
életerővel megterhelve, ismét könnyen els ilányulhat,  
megsoványkodhatik. Ennek következésében legfőbb gond
ja  legyen minden figyelmes szőllőbirtokosnak , ezen hi- 
já n y t ,  soványságot meggátolni, ’s az esztendőnkénti 
szüret vagy aratás okozta silányságot k ipó to ln i, javí
tani. — Es ez trágyázás által történhetik. — Igaz
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ugyan, hogy már a ’ legrégibb szőllőmüvesek, ’s vé
lek a’ francziák a /  istálobeli trágyának használá
sát egészen k iküszöbölték , azt á ll í tván, hogy az á l
tal a ’ bornak fűszeres ize , ’s minősége felette meg- 
rsökken. — És valóban nem is tagadhatni, hogy a 
trágyának szerfölötti használása a ’ bornak mind é r 
tékére ,  mind tartósságára nézve nem kevéssé á r ta l 
mas, azonban a ’ mi ez utóbbit, a’ módfölötti trágyá
zást i l le ti ,  azt Magyarországban nem igen lá thatn i,  ’s 
ha láthatni i s ,  tehát csak ollyan gazdáknál, k ik  a ’ 
sok trágya által termesztendő bő gyümölcsből gazdag 
szü re te t , ’s nyereséget vadásznak. Honunkban közön
ségesen csak a’ döntéseket szokás trágyázni, melly a ’ 
bornak jóságát épen nem korcsosítja. Ez által hiba nem 
történik , ’s csak egyedül a’ trágya’ szerzésében, ké
szítésében ’s használásában szemléljük a ’ szembetűnő 
hijányokat. Nem is eg y éb , mire figyelmeztetni akar
lak bennetöket, mint ezen h ijány , melly naponkint 
szemetök előtt lévén, azt még eddig figyelmetekre nem 
méltattátok. Ez a z ,  mellyet csekély fáradsággal betolt- 
hetnétek , ’s azt mégis inkább drága pénzetök’ fogyasz
tásával oszközlitek.

Először tehát arra akarlak  benneteket megtaníta
ni , mi módon lehessen házigazdaságtok’ belső körében 
szapora és haszonhajtó trágyát gyűjtenelek kevés fá
radsággal.

Ezen czélra mindenek előtt szükséges egy valami 
alkalmas helyen készült ganajverent, mellyet az alább 
írt módon elrendelni,  ’s megtölteni el ne mulasszatok.

Leányaitok, feleségeitek kisöprik ugyan napon
ként konyháitokat és szobáitokat, de a ’ söpredéket az 
u tczára , nem pedig a’ gödörbe lapátolják. — Ok el
mossák ugyan naponként az evő ’s főzőedényeket, de 
a’ mosogatóvizet az ajtó e lébe, az udvarra vagy a’ kö 
zel levő árokba ön tik , meg nem gondolván , hogy az
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Hly zsíros, sósrészetskékkel vegyült moslék a' sze
mét gödörbe öntve átnedvesíti a’ már ott létező sze
metet , mellyből a ’ legjobb trágya kerekednék. — Éte
leitekből a ’ csontdarabokat asztal alá ve t i tek , annak 
meggondolása nélkül,hogy azokat baltával öszve aprítván, 
vermetökben forrás és rögtön rothadás által legjobb 
ganajt nyújtana , mellyből esak egy maroknyi is több 
életerőt kölcsönöz a' szőllőtőnek, mint háromannyi, 
sokszor az eső által egészen kimosott istálló-ganajtok. A’ 
tisztaságnak elvein épült ősi szokás még ma is lígy hozza 
m agával, hogy ünnep vagy vasárnap előtti estvén ud
varaitokat ’s házaitok’ elejét csinosan öszvesöpörjétek. 
De az öszvesöprett szemét a ’ kotsiutakon halmokra to- 
la t ik ,  hol nyáron sokszor a’ forgószél szétsodorván 
belőlök szemvakító porfelleget támaszt. — Vegyük föl, 
hogy hetenkint csak egy talitska hason szemetet dönte
nünk is trágya vermünkbe , még is mennyire szaporod
nék az egy esztendő a latt?  mellyből, ha kivált aszszo- 
nyaitok minden mosás’ alkalmakor kiöntött szappanyos 
lúgjaikkal gyakortább meglocsolnák, a’ legjobb, leg- 
eleterősb trágya fogna származni. — A’ hamu hasonló
kig igen hatalmas trágyázó szer , és még is gyakran 
lá t ju k , hogy az a ’ tűzhelyekről és kemenczékből az 
utszára ön te tik ,  és szélnek eresz te tik , ez je le  annak r 
hogy nem tudjátok minő életerő rejtezik benne. A’ ha
mu mosogató vízzel föleresztve a ’ vele egybekevert ga- 
najnak jótékony erőt kölcsönöz. így  van a ’ dolog azon 
korommal, mellyet kéményeitektől le fa rag tok , ez. is 
alkalmas trágyául szolgálna, ’s mégis közönségesen cl- 
szóratik. — Leülitek sertvéseiteket, vagy egyéb bar
maitokat a ’ n é lk ü l , hogy azoknak se r té ik k e l , ’s más. 
egyéb hulladékaikkal ganéjdombokat nevelnétek. 
Ollyan helységekben, mellyekben még a ’ leöldözött 
sertések’ veszélyteljes pörkölései divatoznak , az 
izzó1 pörnye az útszéleken hagyatik ,  melly a’ már em
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l í tett hulladékkal elegyítve inkább szaporítására len
ne alkalmas. A’ közönségesen falutok közepén álló 
mészárszékek , mellyek bemázolva, ’s mintegy körül
bástyázva marhagyomorral-, vérrel-, szőrrel- és pa tával, 
inkább kutyapeczér-házhoz hasonlítanak, nyáron kivált 
kiálhatatlan bűzt ’s dögletes levegőt terjesztenek. Nem 
lenne e ’ jobb itt is melegében öszvetakarítani az emlí
tett rondaságot, ’s azt vermekbe ásván rothadásba bo
csá tan i ,  ezek idővel a ’ sovány földnek legterméke- 
kenyebb nedveket osztanák.

Nem vétek e ’ továbbá annyi száraz ’s vigyáztalan- 
ság által megsavanyult törköly-halmokat utczára , vagy 
árkokba öntve szemlélni, mellyek egy helyre rakva a’ 
trágyának mennyiségét fölötte szaporítanák 's  javíta
nák. Nem botránkoztató d o lo g é ’? ha pálinkafőzésnél 
megmaradt söprő és ülledék gyakorta az utczára vagy 
szabadba ö n te t ik , hol rendeltetését hibázva a’ szemnek 
és orrnak undorodást okozó tárgyak lesznek.

Mit mondjunk továhbá azon megrögzött szokásról 
mellynél fogva hazánk’ nagy kiterjedségii részén a ’ 
parasztok trágyájoknak több részét éhes szántóföldjeiktől 
elfogván, tüzelőnek szánva bolőle tőzeket készítenek, 
velek kályhájikat ’s kemenczéiket fiitendők; — holott e’ 
szükség’ kipótlására hatalmas szert nyújtanának a’ min
denütt könnyen szaporodó eleven sövények’ ’s hirtelen 
növő faültetvények’ lenyesett gályái. Ezekből elég 
tüzelő ke reked ik ,  de minthogy még ekkorig átalányo- 
san nem divatoz , a’ szegény egvügyü paraszt véteknek 
állítja  követni. Es vallyon ki hinné, hogy fővárosunk 
környékében is találtatnak helységek , hol ezelőtt kis 
idővel a’ földes uraság kénytelen vala megtiltani a’ 
ganajnak ezentuli pazarlását, ’s a’ Duna partra történt 
gyakor kivitelét!

Végre , mit szóljak a ’ trágyának ama legnemesebb 
részéről , az emberganajról ? melly minden ráfigyel-
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mezes nélkül oily gyakran semmivé, vagy veszendővé 
tétetik . Árnyék-székeitek többnyire folyó, vagy á lló
vizekbe, vagy közellevő árkokba ürülnek ; ez utóbbiban 
a ’ ganaj megtikkadván egy határra  növekedik, 's gő
zölgő bűzével az általmenőket undorí t ja , míg végre 
egy záporeső az árkot vizeivel e ltö ltvén , azt szennyei
ből ki nem mossa, és sebes folyásával a’ határra 
gyűlt emberganéjt is magával el nem sodorja , ez által 
egy másik határnak ismét helyet készítvén. Azon á r 
nyékszékek pedig, mellyek szögleteken vagy az udva
rokon vannak, tárva] állanak a’ sertések’ és kacsák’ 
szabad kényének, mellyek folyvást ott tartózkodások, 
tu rkálások, vájkálások által a’ ganéjnak szüntelen bü
dös kigőzölgést okoznak, és senki meg nem gondolja, 
jmgy ezen emberganéj a’ növény országban olly hatal
mas é le te rő ,  melly sok haszonnal adózhatik. Utazá
somban egész falukra ta lá ltam , mellyekben árnyékszé
kek nem lévén, az emberek szükségeiket mindenek’ 
szemei láttára 's botránkozására , álló helyeiken végez
ték. A ’ falubeli vagy melletti fo ly ó k ’s patakok annak 
tetemes hasznaira vannak ugyan, de távol legyen , hogy 
azok közönséges árnyékszékké, ’s milliónyi patkányok’ 
fészkévé tétessenek ; ügy hasonlólag semmiképen hely
ben nem hagyatik az említett ganajnak, midőn azt az 
éhes föld olly annyira óhajtja , szabad folyást engedni, 
így  történik a ’ döglött állatokkal vagy baroinfijakkal 
a ’ dolog, mellyek a' ganajverembe vetve, sokkal több 
hasznot fogtak volna fordítani,  mint az űtczára kidob
v a ,  hol az ebektől ide ’s tova czipelve, biidösséget és 
undorodást terjesztenek. A ' sertés- és egyéb baromfi - 
ólak soha ki nem tisztí ta tnak ; az első azért nem , mert 
a’ benne találtató sertvés-ganéj haszontalannak tarta- 
t ik ;  a ’ második, mert a’ szárnyas állatok’ csekély ga- 
n a j a , parányisága miatt, figyelemre sem méltatik. 
— Vegyétek most ezen fölfedezéseket gondolóra,
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és világosan által fogjátok l á tn i , hogy trágyátok hiá
nyának egyedül henyeségtök ’s tudatlanságtok fő okai. 
De egyszersmind csudálni is fogjátok azon rondaságot 
’s res tséget,  mellyek minden oldalról szemünkbe ötle
nek. Mert ugyanis, ki tagadhatja az t ,  hogy többnyi
re a ’ falukban kocsikázni, leginkább pedig já rk á ln i  
nem is lehet a’ n é lkü l ,  hogy valami ganajba ne k e l 
lene toppannunk, vagy tipornunk. Ö k rö k ,  tehenek, 
lúdak és kacsák , eláradt ’s dögleletet lehellő mocsá
rokban fetrengenek. Is tá llókból,  udvarokból egyenest 
az útszára foly k i a ’ g ana jlé ,  melly ott tócsává vál
ván öszveelegyedik az esőmosta posványokkal, mellye- 
k e t ,  ügy lá tsz ik ,  némelly faluban a ’ ládák végett még 
óhajtanak is ,  mintha bizony a’ benne csapkolódó ba
romfinak egész haszonvehetlenségig őszvemázolt tollai 
az által nem károsodnának. Még rémítőbb vázkép tű
nik szem ünkbe, ha valamelly udvarba vagy istálóba 
fordulunk ; ugyanis az udvarban tükrödző marba ganaj 
vagy a’ nap’ hevétől már egészen kiszáradt, vagy az 
esőtől általáztatva folyófélben van ; kocsi vagy talyiga 
által öszvetiporva, sertvésektől feltiírva, tyúkoktól szét
vájva, borzasztólag mutatkozik. De bezzeg miilyenek 
az istállók? nem ollyanok-e, mint valami haramia bar
langok ? Bennök a ’ ganéj miatt já rn i sem lehet. A’ 
nyomorult pára barom, mintegy rrtocsárban fekszik. 
Szegényebh sorsúak’ is tá l ló i ,  mint valamelly gőzöny, 
tömvék fojtó párolgással, egészségtelen levegővel. A’ 
szánakozást gerjesztő marhának nagyobb része ganéjjal 
mintegy be vagyon tap asz tv a ,’s csípején, oldalán meg- 
cserepedzett ganéjdaraboktól esztendőben csak egyszer, 
szőre’ hányásakor, szabadulhat meg. A’ jászo l, más 
nemű edények , istálló eszközök, szinte ragadnak a ’ 
mocsoktól, a ’ falak és gerendák pókhálóval ’s utás ron- 
dasággal egészen bevonvák. Mind ezek ha bár néma 
de még is eléggé világos tanúi an n a k , hogy t i , ked-
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vés em bereim , a ’ ganajgyűjtéshez és rothadás* rend
szeréhez épen semmit sem értetek. Illyen falukon tar
tózkodni ’s a* megrögzött rondaság között az életet tűr- 
hetővé tenni csak az képes, ki i l ly  pocsa gazdaság kö 
zött ayerte nevelését.

Illyen látványt mutatnak faluitok ’s lakjaitok. De 
jertek csak velem szőlőhegyeitekre, ’s ott is figyelme
sekké teszlek bennetöket ama hijányokra, mellyek szin

te , mint házi gazdaságtoknál, a’ trágya’ szűkéből vagy 
is inkább pazarlásából származnak.

Mielőtt azonban a ’ körül lévő venyige-ültetvények
re pillantanánk, tekintsük meg ( ama szekeret,  melly 
amott, trágyával m egrakva, a ’ szőlőhegy felé vonatik: 
mellőzzük el annak vizsgálgatásá t, valljon alkalmas-e 
az idő ganéj hordásra? — egyedül csak a ’ rakott sze
k é rre  p il lancsunk , valljon nincs-e ez sokkal inkább ha
szontalan ’s fuvart sem érdemlő száraz szalmával mint 
ganéjjal megterhelve? Nem akarom kérdeni, valljon 
minden trágyátok ehez hasonli't-e ? mert ha a ’ dolgot 
jobban fürkésznék, kivilágosodnék, hogy sokszor még 
fölötte nedves, sokszor már k iégett,  sokszor penészes, 
és az életerőnek harmadával is alig  biró trágya hinte
tik  szőlő-ültetvényeitökre. — Ezt hát n e m , ------- ha
nem tekintsetek csak a’ hosszan lenyúló mélyútra — 
valljon nem ott hever-e már nagyobb része a’ kocsiról 
lehullott trágyának , melly széttiporva egész a ’szőlőhe
gyig mintegy trágya-útat képez? T i a ’ trágyát drága 
pénzen vásároljátok, a’ né lkü l,  hogy szekereitöket an
nak hordásakor czélirányosabban elkészítenétek , ’s a ’ 
hulladéknak elejét vennétek. Ezen károsodástok mind
addig meg nem szűnik, míg a ’ rakodást egyedül csak 
gondatlan fuvarosaitokra vagy béreseitekre bízzátok. 
— Továbbá, nézzétek csak mikép rakatott le itt a’ 
trágya? itt áll a’ szabadon, vagy épen az ú tfé len , a’ 
kis.ganéjdomb a ’ nap* hevétől kiszárítva, vagy esővíztől
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keresztül mosva. — Mi az a ’ sárga folt a ’ kocsi úton, 
ha nem a’ ganéjból eső által kimosott életerő ? Mit 
fog most majd használni, melly életet fog majd nyúj
tan i ,  ha döntés-gödreitekbe vagy igen száraz rothadt 
szalmát , vagy levéből ’s erejéből kimosott anyag 
tömeget hintegettek? Valóban semmit sem, — sőt fá
radozástoknak kora kár lesz következése. E r r ő l , hogy 
ezennel meggyőződhessetek, példát hozok fe l ,  melly a ’ 
rothadt szalma okozta károsodást szembetünőleg élő
tökbe terjeszti. Ugyan is vegyük vizsgálat alá az előt
tünk álló ’s csak tavaly döntött beteg tőkének nyava
lyáját. — Emeljétek ki kapával a ' gyökér körülötti föl
det. Látjátok-e ott ama szürkü le te t ,  melly a ’ vén és 
fiatal gyökereket övedzi? és íme már tudjuk okát a ’ 
hibának. A’ gyökérre hintett szalmagauéj rothadó fé l 
ben van, melly a ’ plánta’ károsodásával annak gyöke
reibe is beharapódzott.

Mit gondoltok, mire czélzok eme hasonlításokkal, 
mellyeket ezennel mondandók? Emlékeztek még, tu
dom, őseiteknek ama balvéleményen alapult szokásai
r a ,  mellyeknél fogva ők testükön az érvágást, köppü- 
lyözést ’s más erőtlenitő szereket olly annyira szeret
ték , hogy nélkülök élni nem tartották lehetségesnek. 
Ez által testeik több nyavalyák’ elfogadására alkalm a
sakká le ttek , rnellynek szomorú következései, gyak
ran a’ késő vagy kora halál valának. Ezen 'dolog fö
lötte divatban v o lt ,  úgy anny ira ,  hogy minden általa 
támadt más nyavalyák, mint természeti tünemények a ’ 
gondviselésnek tulajdonittattak, mind addig , míg k é 
sőbb a ’ tanultabb gyógyászok a ’ nyavalyák okaira buk
kanván, a’ vérveszteséget kárhoztatták , ’s annak eltil
tása végett a ’ kormánynak közbejárultáért folyamod
tak. Ti ezeket az erőtlenitő szereket csak neveikről 
ism eritek , és ha je len  korunkban több e rk ö lcs te len ’s 
a ’ korszellem által behozott életrövidités’ o k a i , mel- 
lyek az emberiségre veszedelmes befolyással b í rn a k ,
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e l t i l ta tnának , az emberiség sokféle tekintetben igen 
sokat nyerne. Es lássátok, szőlőtőkéiteknek életrövi- 
ditó okai sem másban lé teznek , mint a ’ fiatal csemete 
szőlővessző ágak’ ’s levelek’ letördelésében virágzás e- 
lőtt ’s után. Ezen erőszakos tördelés által a ’ gyönge 
vessző igen megsebesítetik, melly által az életerőnek 
szokott sebes forgása megzavartatik , ’s virágzásának, 
fürtjeinek képező foglalatosságaiban károsodva hátrál- 
tatik. Azonba nem czélom eme vizsgálatokba tovább 
ereszkednem, és csak azt akarom mondani, bogy ha 
történetből ezen szőlőírtás nem volna annyira ártalmas, 
tehát az irtott ágak és levelek trágyáitokat hatalmasan 
javítanák. Közönségesen a ’ szőlőbarázdákon fonnyad 
el mind az ,  mit gyermekeitek ’s feleségeitek a’ szőlő
tőrül lecsipkednek, melly ott megszáradván, a’ szél

inek prédájává tétetik. Minő csekély dolog volna ezen 
ágakat kötényre szedni, egy közel készült trágya-ve
rembe önteni, és munka’ végeztén földel vagy ganéjjal 
behinteni, hogy azok a ’ nyirkos föld alatt minél elébb 
megrothadjanak. Fontoljátok meg minő nagy domb ke
rekedik csak egy holdnyi szőlőből i s ,  és könnyen ész- 
reveszitek a’ belőle fakadozó hasznot, midőn lá tjá tok , 
hogy már egykét kocsi haszonhajtó ganéj fekszik sző- 
lőlábjaitokban, mellynek hordásáért fizetnetek kellene. 
Vegyétek szivetökre ezen emberbaráti tanácslatot, ’s 
ezt ügy tekintsétek , mint valamelly orvos’ javallatát. 
Ezen cselekvésiek által legalább közvetve visszaadjá
tok a’ szőlőnek azon életerőt, mellyet tőle irtástokkal, 
csipkedéstekkel elvettetek.

Hason jóságú trágyává válnának azon vesszőcsu- 
csok , mellyeket magosra növekedett venyigéitekről l e 
csapkodtok. — Itt talán azt mondjátok, hogy ezen bor- 
savanyt foglaló zöldágacskák teheneiteknek takarmá
nyul szolgálnak. Megengedem, hogy ezen töredékek, 
takarmánytok pótlásául szolgálnának, de csak akkor ,



\

midőn a’ felette száraz nyár miatt semmi zöldfű nem 
teremhetvén, marhájitok a’ mezőkön legelőre nem ta
lá lhatnak. — De ha fejős teheneiteknek más eledelt 
gondolni nem tudtok, ez bizonyára azoknak sovány és 
káros is. És bizonyosá teszlek benneteket, hogy egye
dül a ’ savanyú szőlőlevél oka sokszor a’ tej kora ösz- 
vefutásának, megalvásának, ’s túrósodásának.

Es most már meg nem foghatom , hogy még eddig 
senkinek eszébe nem ju to t t ,  őszszel a ’ hulladozó sző
lőlevelet öszveszedni ’s azokat a’ ganajverembe rakás
ra hordani. Tekintsétek csak egyszer meg a' szorgos 
ném eteket, morvákat, cseheket és s tá jé reke t,  inikép 
fordítják ők hasznukra az elhullott fa leveleket,  ’s 
minő iparral szedik öszve őszszel azokat, mellyek elő
ször istálójukban alomul, később pedig trágyául szol
gálnak. — Miért nem mentek ti is szüléitekbe az el
hullott leveleket öszveszedni, még mielőtt a’ szélzi
vatartól ide ’s tova korbácsoltatnának ? — Vagy azt 
vé l i tek ,  hogy az odahullott levelek úgy is ganéjjá 
vá lnak , ’s szőlleitek földjét anélkül is kövéritik ? — 
Ebben csalódtok, mert a’ levél csak földszint marad, 
’s azt a’ legközelebbi eső helyébűi könnyen elsodorja, 
a ’ szőllőlevél puha halomra g yű jtve , ’s csak csekély 
földel beborítva télen által elrothad; és irne a’ kocsibér 
ismét kiméivé van, valljon az i l ly  forrott trágya nem 
sükeresb é amannál, mellyből az esőié életadó nedvét 
k im osta , vagy mellyet a ’ nap heve kiszárasztott ?

Es i'gy midőn a ’ zöld trágyának hasznairól érte
ke zném , még szükségesnek látom ama gondatlansá
got említeni, minél fogva az eső után szőlőtökben nö
vekedő tömérdek gaz páréjt kigyomlálván azt közönsé
gesen barázdákra kocsi utakra hajítjátok. Oh ne emlí
tsétek azon alaptalan kifogást, mellyel már nékem is 
olly számos vinczellér iparkodott ellenszegülni : azt á l 
lították azok is ,  hogy ha a’ paréjt trágyául használnék,
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vagy azt tőkéink mellé á sn ék , akkor csak ezerféle pa- 
réj - magot hintenénk szőlleinkbe , mellyből tömérdek 
gaz teremvén, utóbb csaknem elégtelenek lennénk 
annak kigyomlálására vagy kapálására. Ti kedvesim 
ezen paréjt se szőllőtekbe ne ássátok , se pedig az 
utakra ne hordjátok, hanem szorgosan felgyüjtve ga- 
najvermetökbe takarítsátok, hogy ott öszve rothadva 
trágyátokat szaporítsa.

Azonban barátim! még itt nincs vége trágyátok 
szaporításárul tanácslatimnak ; — számos módok van
nak m ég, mellyek mintegy zsinórmértékül szolgálván, 
általok szőllőtökéiteket é le terővel, gyökereit pedig ta
karékka l elláthatjátok. Tekintsetek ama szőllőhegyre, 
mellynek égbe tekintő tökéji ’s kocsi megfordulásra is 
.elégleges kopárjai,  a’ tulajdonosnak restségét már inesz- 
izünnen kiáltozván magoktól minden vevőt elrettentenek; 
még ezen szőllőhegyek tökéjit is lehet nemesíteni , 
minthogy szorgalom és ipar által rajtok igen sokat se
gíthetni. — E n , halljá tok , ezt igy cselekedném; min
denek előtt értekezném a ’ legközelebbi erdőbirtokos
sal,  hogy mérsékelt föltétel alatt erdeiben a’ fa leve
let öszveszedni megengedné. Ekkor a’ szőllőnek felső 
végén az erdőhöz a’ lehetségig közel két gödröt ásnék 
egymásmelleit, mellynek mélye 3 lábnyi lenne. A’gödör 
fenekére két újnyira rostált földet hintenék , ezen föld
re raknék két láb magosságra nedves falevelet; erre 
ismét kevés földet hin tenék, ’s a ’ falevelet is szinte is
mételném mind addig, mig a ’ gödör egészen meg nem 
telnék. Ezen munkálodásnál arra kell figyelnetek , 
hogy a ’ falevelet jó l  megtiporjátok, így több megy a’ 
gödörbe, és hamarább is megrothad. A’ földszin fölötti 
leveleket most kövekkel vagy fadarabokkal nyomjátok 
l e ,  hogy szél prédájává ne legyenek. Hasonlólag cse
lekedném késő őszkor a ’ másik gödörre l , csak azon 
megkiilönbözéssel, hogy az erdei falevelek helyett szől-
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lőlevelekkel töltenem meg. Az okképen töltött gődörlre 
hó - es esőié szivárogván, a ’ szőllőlevelet télen által 
annyira megrothasztja, hogy azt már tavaszra döntése
teteknél trágyául bízvást használhatjátok. Ha tehetség
tökben áll jutalmas áron oltatlan meszet vásárolhatni, 
tehát ez által a ’ rögtön rothadást igen előmozdíthatjátok, 
ha t. i. a ’ mondott meszet apróra törve vele a ’ gödörbe 
helyezett levelet meghintegetitek. A’ falevéllel tölt gödör 
csak következő ősszel nyújthat alkalmas trágyát, mint
hogy a ’ kemény levelek rothadására hoszabb idő k í 
vántatik.

Ezek után elkezdeném a ’ vén szőlőtőkét döntögetni. 
Azon elavult tö rzsőköket, meílyeknek hoszú veszejök 
nincsen, egymásnak} által ellenébe fektenéui, úgy hogy 

•azokból csak egyedül egy kis szál vesszőtske maradna 
földszint. — A’ döntés gödrét félig meg töltenéni a ’ 
mondott t rág y áv a l , a’ többi felét ha mindjárt köve
cses földel is betemetném. — Tanácsosnak tartatik  a’ 
döntés - gödörben valami csekély hézagot hagyni , 
mellybe hó vagy esőié szivárogván, a ’ növendék gyö
kerek életnedvre találjanak. Yéntőkék döntéseit így 
folytatják a ’ szőllőmüvesek mindaddig, inig azokat a’ 
mondott gödörbeli trágyával elláthatni képesek. Követke
ző őszszel m á ra ’ másik trágyavermet is meglehet kezdeni, 
’s a ’ benne megrothadt levélganajt hason czélra fordí
tani. A’ megürült vermek betöltése pedig újólag ismét 
e lkezdődik .— Ha pedig közelében nagy erdőség, legin
kább pedig igen régi erdő tenyésznék; iparkodjatok tu
lajdonosától k inyern i, hogy onnét néhány fuvar földszint 
hordhassatok szőllőtekbe , ezen levél és ágbog rothadék- 
ból álló földszin mindenféle fa j ta ,  vagy sajátságu trá. 
gyávái megmérkőzik. Nem is függ már mástól az el
hagyott szőllőnek virágzásba hozása, mint egyedül a* 
munkának szorgalmától. — Azonban némelly hegyek 
olly helyzetben vannak, hogy fölöttük még nagyobb
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kopár hegyek nyugosznak. Ezekről sok földet lehetne 
hordani köves sze le itekbe , mert a ’ szőllő mindennemű 
földben tenyészik, csak helye legyen gyökereit szét 
eregethetni.

Mindaza'ltal nem mindig czéliványos a ’ venyigét 
szakadatlanul fija ta lítani,  ezen foglalatosság meredek 
hegyen sok költséggel ’s kedvetlenséggel p á rosu l; ide 
já ru l  még az is , hogy a ’ sebes eső az illy hegyekről 
a ’ földet lemosván, úgy megfosztja taka rékuk to l , hogy 
azok , mellyek 3—4 ev előtt döntettek e l , most már 
gyökerestül a’ föld szinén mutatkoznak, mi a ’ művelőt 
fölötte elkedvetleníti , ’s azt szőlejének ezentúl költsé
ges , ’s fáradságát meg nem jutalmazó művelésétől egé
szen visszatartja. A’ hegyek m eredekek, az esők gyak
ran sebesek , ’s néhány időpercz elég széttombolni a z t , 
mit esztendős fáradozás epitett. Ennek következésében 
arra is kell különösen figyelnünk , hogy a ’ fáradsággal 
fölhordott földet annak helyén megoltalmazzuk.

En tehát ha szőilőmhez közel fölösleges kövek be
vernének kedvező téli napokban szőllőm meredek olda
lán kőfalvonalt húznék, ollyan falvonalat , mellyetinin. 
den ember képes építeni (jobban mondva csak pará 
zsan öszverakni). Ezen dolgot csupán csak ollyan idő
ben kellene intézni , midőn másfele napszámba nem 
mehettek. — Ha egyszer illy munka már vég re já r t , 
e l t a r t , Isten tudja , meddig , ’s föntartására sem szük
ség egyéb, ollykori jobbitgatásnál. Ezen falat pedig 
igen könnyű volna építeni azon tömérdek kővekből , 
mellyek szőlleitek alyjaiban vagy szegélyeiben hevernek, 
az utat annyira keskenyítvén. Ezen kővekből szőllei- 
tekben csak egy 3—4 lábnyi magosságu falat kellene 
emelni 's már készen állana ama bástya, melly a’ nö
vényzetre megkívánt jótékony földet az időzivataraitól 
megoltalmazná ! Ez által ha mindjárt sok fáradságtokba 
kerülne is a ’ szőllőtök főiéből elhordott kővek üregét
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■földel k itö lten i,  h ig y é te k e l ,  néhány esztendő múlva 
olly bokros hasznokba részesülnétek, mellyek a’ mel
le t t ,  hogy fáradságtokat tetemesen megjutalmaznák, 
még szőlleitek értékét is igen emelnék, nagyobbítanák. 
— Az illyen foglalatosságnak végrehajtására a ’ télnék 
számos napjai igen a lkalm asok; ’s ha mindjárt lassan 
történik is ,  idővel még is tökéletességet nyerhet,m elly  
fáradságtokat megkoronázza. Hol kővek nincsenek, de 
kövek helyett erdők vagy más tiislce bokrok tenyésznek, 
ott szinte ezen szolgálatot teszi, az ezekből font, ’s 
duczokkal erősített sövény is. •— Es ismét csak azt 
mondom , hogy ha valami megérdemli a* fáradságot 
bizonyára megérdemli a ’ föld megtartási szorgalom; 
nem is silányultak volna olly annyira el szőllőhegye- 
ink ha ezen óvakodó módot már ezelőtt föltalálták ’s 
használták vo lna , bizonyára legalább a’ hazának leghi- 
resb bortermő hegyei nem állanának ma olly pusztán, 
’s minden vevőt elidegenítő kopárságban. Bár csak te
hetségemben állana a’ német birodalom néhány fárad
sággal dolgozott szőllőiilletvényét szemetök elibe terjesz
tenem , hogy azokból láthatnátok , melly óriási mun
kával építtettek ott a’ völgyből legmagosabb hegyfelé föl- 
nyuló bástya falak u. m. több nemzet ivadéknak szá
zados örökségei. Teljesen meg vagyok győződve s hogy 
illy kármentő falak kedvelőket bizonyára megnyernék. 
De miért is ne cselekednétek ti hasonlót, főkép pedig 
olly boldog hazában, mellyben, midőn a ’ német hidegebb 
hegyein kellemetlen italü bora termesztése végett ma
gát annyira fárasztja , ti kevés fáradozással haladnátok, 
’s ipartokat a ’ jótékony éghajlat is buján megjutal
mazná. Iparkodjatok tehát a’ hasznost, és jó t  már egy
szer szőlleitekben felállítani. Iparkodjatok a ’ már el- 
korcsosdlt árva hegyi munkát ismét létre hozni, hogv 
így ama ránk költött gúnynak vege szakadjon, mellynéi
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fogva k ik iá l ta t tu n k ,. hogy hazánkban a’ régi jó italok 
már többé fel nem találtatnak.

Ezek után pillantsunk már kévésé tovább, és te
kintsük meg legelő iteket,  legelésző marháitokkal e- 
gyetemben. Látok itt egy széles kiterjedésű és sokat 
i'gérő síkmezőt,. m e l ly , mint ismét látom, kevés ha
szonnal van öszvckapcsolva. Nézzétek magatok , vall
jon nincsen-e mezőtök’ nagyobb része vadrózsával, bo
zóttal ’s tövisekkel annyira benőve , hogy általok le
gelőtök’ tenyészése semmiképpen nem haladhat ? Mit 
ásítozik a’ pásztor ott a ’ marha’ árnyékában? nem len
ne-e tanácsosabb őt olly föltételek alatt fogadni, hogy 
ide ’s tova lézengése ’s gondatlan henyélése helyett e- 
zen tüskéknek és szemétnek kivagdalásával 's  kiirtá
sával foglalatoskodván, mezőtöket egypár esztendő a- 
latt egészen kitisztítaná? A’ mi több , én még azt is 
megengedném, hogy a’ pásztor a ’ legelőn elhullott mar- 
liaganéjt öszveszedvén, azt saját ganéjvermébe hord
hatná ; különben is azt a ’ nap’ heve ott kiszárasztván 
haszonvehetlenné teszi'. Sokkal tanácsosabb, ha forrás 
által megérvén, legalább egyes ember használhatja. 
Továbbá még azt is gondolom , hogy legelőitek sokkal 
bujább haszonnal kedveskednének, ha azokat árok 
vagy sövény - vonallal ketté választanátok. így  , míg 
marháitok a’ legelőnek egyik oldalán élődnének, a ’ mi 
legalább is két hétig történhetnék, az alatt az idő a- 
la t t  annak másik fele új növéseket: eregetvén ,  az éhes 
marhának kövérebb táplálékot teremhetne. Á llításo
mat kétség kivűl igazolni fogjátok, ha a ’ marha csa
pás ’s hegyes köröm okozta károkat mezeiteken figye
lemre vesz itek ; mert nemde a ’ gyönge csirának he r
vadni ’s száradni k e l l ,  ha azt a ’ marha éles körmei
vel kivágja; és valljon hány illyen fakadozó csirácska 
tétetik naponként semmivé? Valóban gondolni sem le-
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h é t ,  hogy a ’ terme's/.et а/ t  kipótolhassa, melly i lfy  
módon naponkint veszedelmeztetik.

Mind ezeket csak azért em líte ttem , hogy benne- 
töket trágyátok’ szaporítására figyelmeztesselek, nem 
zártam ki azonban azon tekinteteimet, mellveknél fog
va ezen honi gazdaság’ körében olly gyakran elköve
tett hibákról ’s botlásokról ne panaszolkodnám.

Es most térjünk ismét vissza a ’ dologra. L á tjá 
tok-e amott azon hegynyílást, melly által a ’ szapora 
esővíz hegyeitek’ éltető velejét a’ legközelebbi patak
ba sodorja ? és úgy-e ti annak töltés által lehető meg- 
gátlásáról épen nem is gondolkodtok? Ama kövér isza
pot is , mellyet a’ közel lévő patak esztendőnként ösz- 
vehord , használhatnátok, ha azt télen által öszvegyíijt- 
v én , ganéjvermetekbe hánynátok. Tekincsétek ama 
szomszéd posványságot, mcllyben a’ századok óta rot- 
hadozó gyökerek ’s hinárbokrok mintegy feneketlen 
örvényt képeznek ; ebből főleg több földet hordhatná
tok , vele , mársékelt keverés által trágyátokat szapo
rítanánk.

Ha mind a z t , mit trágyátok’ szaporítása ügyében 
már felhordottam, szívetökre véve, tanácslatimat házi 
gazdaságtok körében teljesíteni fogjátok , ’s ganéj gyűj
tésben nagyobb vigyázattal ’s szorgalommal viseltettek, 
tehát megtanítlak még bennetöket arra i s ,  minő keve
rés és bánás módot kíván magának a’ már egybegyííj- 
tött trágya , hogy imígy elkészítve, sovány földeiteknek 
termékeny életerőt nyújthasson. Szemügyre vevén a z t , 
hogy nem elég a’ trágyavermet csak meghordani 's a ’ 
henne lévő trágyát minden előkészület és keverék nél
kül használni.

A’ jó trágyának készítése ügyében tekintetbe kell 
vennünk az öszvehordott anyagoknak rothasztó forrá
sát (Gáhrung), melly a’ nap’ melege és nedvesség’ se
gedelmével a ’ testeket feloszlatja. Eme rothadásnak



(a* szőlőbe való ganéjt tekintve) két foka van. Ugyan
is :

a) A’ r o t h a d á s ’ k e z d e t e ,  melly az anyagnak 
legnagyobb melegségében történik. Ekkor a ’ röpülé— 
kény lűgsó a ’ testből kibontakozik, ’s kiálhatlan gő
zölgése által teszi magát ismeretessé.

b) A’ s z é t o s z t á s .  Már ekkor a ’ forróság fokon- 
kint csökken, a’ sza lm a, gaz vagy levelek szét por
hadnak, ’s egy zsi'ros nyálkás inassává válnak. Ezen 
időpont a z ,  melíyben a’ trágya a’ szőlőtőkéhez illeszt
ve , annak legjobb életerőt kölcsönöz. A’ trágyát ti e- 
zen környülállásban szalonnás trágyának szokjátok ne
vezni.

Ezen állapotban a’ trágya egészen megért ’s az t 
gödreitekből bízvást kihordhatjátok.

A’ trágyának a ’ megérés’ pontjára jutás követke
zésében szükségesek az e’ czélra megkívánt ’s már föl
jebb é r in te t t , nagyobb vagy kisebb gödrök , mellyek- 
ben a ’ trágya elzárva , forrása minden nagyobb crcjed_ 
zéstől ’s kigőzölgéstől visszatartóztassék. M iilyenek
nek kell lenrá ezen trágya-verm eknek, minthogy már 
több szorgos szőlőmüveseknél divatoznak, úgyis tud
hatjátok. Es a ’ mi különöset rólok mondhatok, csak 
abban á l l , hogy a z o k a t , leginkább házaitoknál , födél 
alatt tartani iparkodjatok. Hogy verembe gyűjtött t rá 
gyátoknak hasznai eddig nem voltak szembetűnők, an
nak csak az az oka , hogy vermeitek tárva állván , a’ 
bennök találkozó ganéjra, hoszas eső miatt,  fölötte 
sok víz sz ivárga, ’s azt rothadásában meggátolta; vagy 
pedig hogy az a 'n a p ’ hevétől egészen kipörköltetva, in
kább elporhadt, mint voltaképen elrothadt. Ezen a l 
kalmatlan károsodásnak könnyebb elmellőzésére ele
gendő szolgálatot nyújthat eg y ,  négy faczöveken vagy 
oszlopon nyugvó, szalmából, nádból, vagy deszkából 
készült födél, melly azonban úgy legyen alkalmaztat-
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т а ,  hogy a ’ nap* sugárinak ’s a ’ tartós esőzésnek el
lenszegüljön ugyan , de a ’ kívánt levegőt, 's a’ forrást 
siettető szükséges nedvek’ beszivárgását egészen ki ne 
rekessze. A’ trágyaveremnek fő tulajdonsága még az 
is ,  hogy az a’ nedveket el ne igya. E ’ végre tanácsos 
azt, szívós agyaggal néhány hüvelyknyi vastagságra 
jó l  k isujk-ln i.  A’ gödörnek 3 lábnál mélyebbnek nem 
szabad le n n i , valamint a ’ ganéjnak sem lehet a ’ föld’ 
színén 3—4 lábnál magossabban állani. Valahányszor 
a ’ trágyásverembe istálló - ganéj , fö ld , gaz , söpredék, 
vagy más szemét öntetik , azt öszvevegyítvén a’ többi
v e l ,  lábbal meg kell tapodni, hogy ez által szükséges 
melegséget eszközölvén, a ’ forrás siettethessék. Mi
dőn lá t ju k ,  hogy hűvösebb időben a ’ megtölt trágya
gödör nagyon gőzölög, nem kell rá több nedvességet 
öntözni, nehogy az által a ’ rothadás’ rendszere meg- 
zavartassék. I l ly  módon olly trágyát készíhettek ma
gatoknak , mellyből egy szekérnyi többet é r ,  mint va
lamennyi fé ligrothadt, kigozölgött haszontalan trágyá
tok ; megjegyezvén, ha azt a ’ sertések’ tu rká lásá tó l , a’ 
tyúkok’ kapargálásitól annál szorgosabban iuegójátok, 
minél inkább tud já tok , hogy a ’ gyakori forgatás a ’ trá
gya’ belső melegét akadályozván , annak rothadását is 
fölötte késlelteti.

Most már okoskodjunk a r r ó l , mi módon képes a ’ 
trágyaverem megtelni ollyan szőlőmüvesnél, kinek sem
mi marhája nincsen. Említettem ugyan m á r , hogy trá
gyát minden söpredékből, udvar vagy lítcza szemétből 
lehet kész í ten i; de még vannak más módok i s , mel- 
lyek a’ trágyagödör’ megtelését s ie tte tik ;  így, például, 
szorgosan öszve lehet szedni a ’ faluban útfélen termő 
gaznövényt, a ’ m arhák’ hu lladékait ,  ’s minden egyéb 
aprólékot, mellyet hazajövet xítadban találhatsz. I t t  
ugyan szeretnék veletek egy gondolatot közleni, mel
lye t ,  tudom, nevetségesnek tarto tok, de fogadom, hogy
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ha a ’ dolgot jól megfontoljátok, annak hasznos kivi* 
teleiről nem fogtok tovább kételkedni. Tudom, hogy 
vannak apró, 5 ,  0 ,  7 esztendős gyerm ekeitek, k i k ,  
minthogy erősebb dolgokra meg alkalmatlanok, az is
kola utáni időt többnyire csak ide ’s tova futkározás- 
sal ’s illetlen já tékka l  töltik ’s tékozolják el. Nem 
jobb lenne-e őket arra szoktatni, hogy csavargás he
lyett az útczákon mindenféle ganéjt ,  szemetet öszve- 
szedvén , azt gödreitekbe takarítanák; és ozsonnakenye- * 
rét csak akkor adnátok nekik , ha azt ganéj vagy más 
szemét’ öszvehordogatása által rnegérnemlették. így  bi
zonyára a ’ mellett , hogy trágyavermeitök hamar meg
telnének, még azon meggyőződés is édesen vigasztal
na bennetöket, hogy az ifjúságot mezei-gazdalkodási 
készségre szoktattátok. A’ mihez a ’ gyermek ifjú é- 
veiben hozzászokik, az zsinórmértékül szolgálatid neki 
egész é le tében ; ’s bizonyára ha ti is így cselekedte
tek volna, mostani tanácslatim szükségtelenek lenné
nek. De jegyezzétek meg jó l ,  hogy azon falusi gaz
d a ,  kinek bár milly csekély gazdaságában nincsen trá
gyaverme, hasonló a’ fegyvertelen katonához; vala
mint ez magát nem védelmezheti a ’ megtámadás ellen, 
úgy fogtok ti is küszködni a ’ szükséggel ’s fogyatko
zással,  ha trágyátokat nem gynjtitek és szaporítjátok 
szorgosabban. Kinek elegendő trágyája v a n , az leg- 
roszabb szántóföldjén is termeszthet annyit,  mennyi 
háza’ fentartására e légséges; szóval, minél több a’ 
t rágya ,  annál bokrosabbak a ’ haszonvételek, bár mel- 
ly ik  ágát vesszük is a ’ gazdaságnak. Ne is gondoljá
tok pedig, hogy ezen, nevezetesen pedig az ifjaknak 
dologra ’s szorgalomra szoktatását tárgyazó vélemények 
egy tudósnak tartatni kivánó újítónak tébolygó elme
szüleményei ; távol sem ! majd elbeszélem nektek azon 
regismert gazdasági rendszert, mellyet a’ hollandus és 
angöl olly annyira k im űvelt,  's meg fogom m uta tn i ,
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hogy az ott gyümölcsöző legszebb gazdaság egyedül 
csak a’ trágyának szorgalmas gyűjtése állal nyerte je 
len virágzását.

Az érintett országokban minden polgárnak, mezei 
gazdának, sőt még a’ növendék gyermekeknek is ,  tisz
ta fogalmaik vannak a r ró l ,  hogy a ’ mindennemű hul
lad ék ,  marha- és ember-ganéj, ’s más hasonló haszon
talan növények’ legszorgosabb öszvegyűjtéséből a’ szán
tóföldekre és kertészségre fölötte kövér és termékeny 
trágya kerekedik. Világos fogalmaik vannak a r r ó l , 
hogy ezen nyereség m elle tt ,  a ’ városoknak, fa luknak , 
házaknak , lígy szinte az utaknak tisztán tartása eszkö
zö lte t ik ,  az emberek egészsége fentartatik ; szóval, a ’ 
lakosok’ erkölcsei hatalmasan előmozdítatnak. • A’ t r á -  
gyagyűjtés nálok egy a’ legfőbb kereskedés közül. 
Midőn honunkban az ittak’ tisztítására esztendőnkint 
tetemes pénzt kell k iadnunk , akkor a’ hason foglala
to s sá g b a ,— á’ nélkül hogy a’ ganéjgyujtésből élődő e- 
zernyi ember csoportosan ellene ne szegüljön — a ’ k ü l
ső tartományokban avatkozni nem tanácsos. Magok a 
gyermekek már mintegy szokásnak tartják , hogy a’ mé
nes, ökör vagy tehén csorda után szaladván , a ’ ganéjhul- 
ladékokat kézikosaraikra szorgosan fölszedjék , ez á l
tal az iltakat is tisztítandók. Ha egy ház , vagy más 
épület öszveromboltatik, akkor csoportosan fut oda a ’ 
nép áz omladékok’ fölszedésére. Akár merre pillan
t unk ,  hasonló trágyaszedőkre ta lá lu n k ,  és ezek okoz
zák ama hasonlithatatlan t isztaságot, mellyet a’ hol
landusnál csudálunk és magasztalunk. A ’ mit a ’ váro
sokban nagy mértékben lá tunk , azt falun hasonló a- 
rányban tapasztalhatni. A ’ trágyát ezek úgy á ru l ják ,  
mint valamelly portékát, és kéte lkedem , valljon pin- 
czéitekben boraitok , a’ tá jra ,  időre vagy jóságra nézve ,. 
fel vannak-e olly rendesen osztva, mint ott az említett 
trágya-tömegek. Ha a’ trágyának vevője találkozik у
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annak első dolga botját a’ trágyába szú rn i , azt min
den oldalról megméregetni, ’s mintán a ’ botot kihiízá, 
átalányos ítéletet hoz a' trágyának nem csak mennyi
ségéről, hanem minőségéről i s ,  és ekkor az árossal 
alknba ereszkedik. Ebből k ite tszik , hogy ott minden 
mezeigazda tökéletesen kitanulja és tudja trágyájának 
erejét és értékét. Trágyagödrök ott az udvarok’ ékei. 
Mindenütt látni azon előkészületeket, mellyekkel ama 
folyékony trágyát föltartani ügyekeznek, mellyet a’ 
Chinabeli olly nagy becsben ta r t ,  a’ Sveiczi pedig föld
je i t  és mezeit hihetlen termékenységükké tévén ve le ,  
mindenütt csudát cselekszik. Ott a ’ ganéj hordásra 
ezclirányosan készült kocsikat szemlélhetni , mellyek- 
nek feneke ’s oldalai különös figyelemmel készítvék, 
a ’ hordandó trágyát el nem h u l la th a t ják , és csak e- 
gyedűl a’ trágyának szorgalmas öszvegyűjtése és czél- 
szerxi használása okozza, hogy az ango l, hideg éghaj
latának daczára, legjobb ’s legnemesebb kerti-gyümöl
csöt termeszthet. Mennyire törekszik az Angol trágyát 
szerezni, csak abból is k i te tsz ik ,  hogy Németország
ban a ’ csontokat hajóra szedi., a3 csont-liszt’ je le s  siike- 
rét hazájában is próbára veendő. Mindezek eléggé bi
zonyítják , mennyire törekednek más országok jóllétük
n e k ,  következőleg mezeigazdaságuknak is virágzásba 
hozása végett, a’ trágyát gyűjteni , szaporítani, javí
tani , ’s általa leggazdagabb gyümölcsöket teremteni. 
Sokat mondhatnék még ezen tárgyról , de a’ kit eddigi 
fölfedezéseim trágyájának jobb készítésére nem ser
kentenek , az ,  ha mindjárt árkusokra terjedő érteke
zést írnék i s , okosabbá nem lesz. Nincs is egyéb 
bátra , mint hogy arról értekezzem, miről már egyszer 
felületesen értekeztem, t. i. az annyira magasztalt, és 
minden állati-ganéjnál jótékonyabb erejű ember-ganéj- 
ról. Tudom, fintorgatjátok orrotokat, jó  em berek, fél
re ‘fordítjátok arezotokat; olvasom szemetekből ezen
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nyila lkozást, valljon ki fog illyen utálatos és büdő» 
ganajjal foglalatoskodni? Ezen vélekedéstök csak egye" 
dűl tndatlanságtoknak szüleménye,, hogy pedig hozzá-- 
tok tartandó szavaimnak további hitelt adjatok élőtökbe 
terjesztem melly nagyra becsülik ezen leirhatlan erejű 
trágyát az angolok , francziák , hollandusok, sveicziak 
és más közelebb tartom ánybéliek; hozzáadván ama 
mesterséges bánás módot, mellyel azt készítik.

Ez előtt mint cg у 50 esztendővel a ’ francziák ösz- 
sze kezdették szedni a ’ nálunk még mai napig is haszon
talannak tartott emberga na jt ,  és azt trágyának készítet
ték. Egy társaság Párizsban el tökéi lette magában, hogy 
Párizsnak minden árnyékszékeit ki fogja tisz títani,  
melly engedeleinért a ’közpénztárba esztendőnként 100,000 
frankot (váltó forint) fizetni Ígérkezett. Az ezen ár
nyékszékekből öszvegyiijtött ganaj Párizson kivíil egy 
bizonyos helyre hordatik , hol a’ nedvességet tőle el* 
kíilönözvén , azt annyira megszárítják, hogy belőle 
port készíthetnek. Ezen porrá tört ganaj zsákokba ra- 
katik  , és egész Francziacrszágba mint legfoganatosabb 
trágya széthordatik és eladatik. Ezen válalat nem csak 
az említett társaságnak szerez bokros jövedelmet ha
nem egész Francziaországnak legnagyobb haszonnal 
kedveskedik. Az említett társaság már annyira haladt, 
hogy a ’ vizeletből is képes trágyaport készíteni. Ezen 
foglalatosságnak könnyebb véghezvitele végett találtat
tak föl a ’ mozgékony árnyékszékek is. íg y ,  sőt még 
nagyobb szorgalommal készítik a ’ schweicziak, ango
lok és mások ezen nálunk megvetett trágya-félét, melly 
ha bizonyos és kövér hasznot nem nyújtana bizonyára 
olly közönséges divatává nem vált volna. Nem mondom 
azonban , hogy ezen trágyát egyenesen szőllőíökbe hord
já tok  , mert ámbár az okos mezei gazda a ’ szellőtöké
re kellemetlen befolyásáról meg nem győződhetik, ám
bár a’ lagfinomabb szaglása borvevő is a ’ borban leg-
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kisebb szagot sem vesz észre: mindazáltal vigyáznunk 
kell , az igen íinyás és képzelődésekkel tele borivók 
azt szeműnkre ne lobbantsák, bogy a* bornak valamely 
mellékes kellemetlen szaga van, ’s azt annál is inkább 
távoztassátok , minthogy közönségesen azt szokták á l l í 
tani , hogy az újonnan trágyázott földön mindig ke l le 
metlenebb izű bor terem. —

Még ezen kivül több alkalmatok van ezen trágyát 
haszonnal a lkalm azni, így gyümölcs- és k o n y h a -k e r t 
jeitekben , lóheres földeiteken ’s rétjeiteken minden 
más tárgyát fölühalad. Hogy azonban a ’ szükséges ké
szítési fogalmakat alaposan megtanulhassátok, ezen kö
vetkező tanulságot annál is inkább kívánom szivetekbe 
csepegtetni, minthogy azon ellenvetést ki akarom k e 
rülni , mellynél fogva ezen trágyának kelleténél na
gyobb használása több kárt mint hasznot okozhat, mel- 
lyet azonban nem a’ ganajnak minősége, hanem a ’ hasz- 
nálási alkalmatlan idő cselekedett, és épen ezen helyre 
alklmazható ama hires Fhaer Írónak észrevétele , ki is 
,,uz okosan in tézett mezei gazdaságnak alapjai“  czimü 
munkájának I-ső kötete 4dik oldalán ezeket mondja : 
„A ’ tanúit gazda soha sem távozhatik el bizonyos fölvi- 
lágosodás nélkül szabályaitól , mert máskép hasonló 
lesz ama katonához, ki személyes bátorságát mutatni 
akarván , a’ sorból e lő u g r ik ,  tűzet a d ,  és a ’ helyett,  
hogy jó l  cselekednék, az egész dolgot zavarodásba 
hozza.“

így történt a’ dolog az emberganaj pártfogóival is > 
k ik  azt földjeikre ollyan időben terítették e l ,  melly- 
ben a ’ nap hevének több károkat kelle vala okoznia, 
mint hasznot. Ki tehát eme trágyát haszonnal akarja  
földjeire horda tn i , azt őszön vagy télen csclekedje , 
ekkor a ’ h ó - ,  vagy esőié a ’ hevesen munkáló alkotó 
részeket megvékonyítja , ’s halkai a ’ gyökerekre szi
várogtatja.
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Az emberganajt ügy mint van , soha sem lehet (lá
gyául haszonnal a lkalm azni, szükség azt vagy földdel 
összekeverni , vagy pedig oltatlan mésszel behintve, 
czélszerűen elkesz/teni. Azon tá jakon , hol oltatlan 
meszet csekélységen szerezhetni, az árnyékszékekbe 
illyen törött meszet hintenek , hogy ezt időről időre 
cselekedhetvén a ’ ganajból 5—6 hét alatt  mezőkre már 
igen alkalmas trágyaport készíthessenek. Ha a’ ganaj 
földdel elegyítetik , használhalása 5»—6 hónap után tör
ténhetik.

Ha tehát az emberganajt ti is használni akarnátok, 
mindenek előtt árnyékszékeiteket iígy irányozzátok, 
hogy az olly vizellenes gödröt képezzen, mellyhen ga- 
najtokon kivűl még nagyobb mennyiségű föld is elfér
het., ezen földet időnként bele kell h in ten i,  ’s egy 
póznával megkeverni. Hol az oltatlan mész divatozik, ott 
tanácsost), ha az árnyékszék alá egy mozgékony lá- 
dácska helyeztetik, melly ha m eg te l ik , onnét elhuzat- 
hassék , mind addig úgy ta r tván , inig az meg nem ér 
’s alkalmas nem lesz annak idején , a ’ kihordásra. Ha 
későbben azután eme trágyaport mezeinkre akarjuk 
hordani, ott azt csak mint valamelly földet szé ljel 
kell szórni, vagy mi még tanácsosabb, a ’ port vízzel 
fölereszteni, ’s mint valamelly sárt a’ földön szétterí
teni. Illyen trágyának alkalmazása után meglehettek 
győződve a r r ó l , hogy lóheres vagy rét földeitek kívánt 
sükerű gyümölcscsel fognak kedveskedni, ’s még a l
kalmatlan időben is teremhet lóheres rétetők annyi ta
karmányt, hogy legalább egy tehenetöknek elégséges 
leszen. Ha réteiteken csak egy baglyával kaszáltok is 
többet, már is meg van jutalmazva fáradságtok, ’s ha 
ezt esztendőnkint cselekszitek , fáradságtok esztendőn- 
kint fog megjutalmaztatni. Mill у buján fog majd nö
vekedni kertetökben a’ zöldség ha azokat évenkint
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földdel elegyített embcrtrágyával kövén ti tek ,a ’ inás ne
mű trágyát pedig szorgosan kihordjátok.

Ezeket cselekedvén megszépülne falvitokban , me
zeiteken a ’ term észet, faluitok nem csak cs inos , és 
barátságos életet nyernének , hanem még mezei gaz
daságtok sokat is arathatna.-— Látjátok ezekből, hogy 
honunhban nem a’ ganaj, hanem csak a ’ szorgalom hibázik. 
A’ természet szakadatlan teremtő ereje által az elemekből 
szünetlen anyagot nyú jt ,  mellyet mi hason eszközzé 
változtathatunk, melly által mi is teremteni képesek 
lehetünk. Minden fonyadt növényben, minden porhadó 
testben már ismét uj életcsira tenyészik , mellyet trá
gyává változtatván ismét létre hozhatunk. Minél töb
bet ültet az ember annál inkább gyarapítja a ’ termé
szet e re jé t ,  ’s puszta földön a ’ paradicsom gyönyöreit 
a lkotja . A’ hol tisztaság uralkodik , ott a’ rendtartás 
és egészség honosul. Tekintsetek ama puszta kopárság- 
r a , ama szétágazó posványra, mellyek az emberek tu
nyaságára , lustaságára nyavalyát hoznak. A ’ Termé
szet az ember kezébe nyújtotta az eszközöket, fölfedez
te előtte a’ t i tkoka t ,  mellyeknél fogva a’ levegőt tisz
títhatná a ’ földet gyönyörűvé tehetné, a ’ puszta kopár-» 
ságra a ’ természet gyönyöreit varázsolhatná. — Való
ban megniérhetlen a' sok trágya, melly szeinetök előtt 
van, melly utánatok kiáltoz, hogy szedjétek, vegyé
te k ,  hordjátok halomra, földeitekre szőlle itekre , j u 
talmat, bő gyümölcsöt ígérve. — Ezekután reményiem, 
hogy beszédem előttetek olly világos, mint a ’ mezei- 
gazdaságnak e lve , és tápláló e re je ,  ’s hogy semmi pa
nasz sem igazságtalanabb mint az , mellynél fogva a ’ 
trágya szűkén sopánkodtok, holott a ’ természet azt olly 
bőven árasztja ránk.

Ki még ezeknek hallatára sem in d u l , annak gaz
dasága soha sem ju that kívánt tökéletességre.
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Es valóban ti, a ’ számosabb ’s jobb hegyeknek vin- 
cze llé re i , iparkodjatok ezen előrelátás által kereseteite
ke t  kétszerezni, annál is inkább , minthogy a ’ szőllő- 
hegyek már annyira el vannak foglalva, hogy ottan 
boldogulni, vagy népesedést szaporítani lehetlen. Végre 
pedig leghasznosabb intéseimnek 's tanácslatimnak vég
rehajtása , kieszközlése végett legalázatosb kérelem
mel hozzátok fordulok nagy lelkű földesuraságok , a ’ 
gazdaságot irányzó teljes czimú tiszt u rak ,  ’s minden, 
bár melly csekély körű földbirtokosok! A’ ti kezetök- 
Ъеп vannak egyedül azon eszközök, mellyek á lta l  a ’ 
terv teljesülhet. T i  csak példáitokkal is képesek vagy
tok a ’ szegény, ’s útmutatást szomjúhozó jobbágyot 
követéstökre buzdítani. A’ pornépnek ez által jobb lé
te és szorgalma, továbbá azon tökéletes meggyőződés
tö k ,  hogy a’ hazának ez által is sokkal áldoztatok, édes 
vigasztalást fog árasztani hazafi szivetökrc.

4. $.

Gyakorlati és tapasztaláson épült útmutatás, 
mikép kell az állani való asztali szállókét ker
tekben , lugasokra ’s házfalak mellé ültetni, 

azokat foganatosai! művelni.

A’ czinizett tárgyú je len  értekezésnek készítésére , 
egyedül a ’ magyar hazai bormúvelésnek kitanulhatása 
végett válalt több évi utazásaim nyújtottak alkalmat , 
’s isméretet.

Ollyan alkalmalommal, midőn az ember mások v i
szonyaiba keveredik, vagy az emberek tehetségét élesb 
figyelemre veheti, leginkább fölfoghatni, mire van szük
ségük, mi függ inkább az emberek tehetségétől és j ó 
aka ra t já tó l ,  mint a ’ clima és hely minőségétől. Ha
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azon alapszabályt tek in tjük , mellynél fogva mindenki 
tulajdon jószágát a ’ lehetőségig munkálni , és hasz
nálni természetileg k ö te lez te t ik , könnyen észrevesz- 
sziik, hogy némelly gazdasági intézeteket k ivéve, 
még elég tágas a ’ h e ly ,  melly alkalmasabban használ
va , a ’ tulajdonosnak nyereséget és nagyobb örömet 
szerezhetne.

Mennyi fő és melléképületet, csűrt és istállót 
szemlelünk kopaszon, és pusztán állva? hány kerti  fal 
á ll  ané lkü l ,  hogy a ’ tulajdonosnak hasznot hajtana? 
Hány udvarszegély, falusi, vagy pusztai ház állhatna 
zöldlevelekkel körül övedzve , ha a ’ tulajdonos a ’ főn- 
említett alapszabályt szivére véve szeme előtt hordozná.

Ha a ’ szőlőnek plántálása mindjárt nein ajálkozik 
is pénzbeli nyereséggel, nyújt azonban a* házi családnak 
ollyan táp lá lékot, mellyet nem minden természeti ado
mány képes megteremteni. Mert ugyan is ki tagadja , 
hogy egy érett tökélletes jóságú szőllőftirt mind az 
egészséges, mind pedig a’ beteges embernek, fölfrisí- 
té s ü l , egészségül szolgálnod ? Minő határtalan örömül 
szolgálhat, egy a’ falun nyáraló földesuraságnak, vagy 
falusi gazdának , ha érzékenyen szemlélheti azon éren
dő fürtöket, mellyeket talán saját kezei müveitek? mi
nő örömei nyújthatja az illy bengéket gyermekeinek, 
vagy hütvesének kezébe , általok ezeket is megörven- 
deztetendő? minő megelégedéssel töltheti a* nap hevét 
a ’ szőllőlevelekkel beburkolt lúgos a la tt?  — A ’ szőlő
nek ültetése sem nagy költségge l , sem tetemes fárad
sággal nincs öszvekötve. Ez ha már egyszer földbe van 
ültetve ’s néhány az á g ak ,  ’s vesszők felkötözésére meg- 
kivánt léczekkel ellátva, már akkor bátorságosan eláll
h a t ,  nem is kiván további művelésére egyebet, a ’ ta- 
vaszszali metszésnél , ügy szinte, a’ nyári kötö
zésnél, mellynek hű teljesítése után őszszel kényszerint 
lehet- róla szüretelni. És valóban a ’ mezei gazdálkodás- 

' 5
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nak egyik aga sem olly czélirányos gazdasági tekin
tetben , mint ezen módja a’ szőllőiiltetésnek, minthogy 
ez ollyan helyet k iv a n , inelly anélkül is a' birtokos
nak haszonvehetlen, más növénynevelésre elégtelen is, 
alkalmatlan is.

Minthogy azonban a* szőllőtőben részint ollyan 
életerő tenyészik , melly azt minden nemű földben foA 
ganatosan nevelheti, részint pedig falakra hiízva az on
nét visszacsapódzó napsugártól a ’ levegő melegség meg- 
kettőztetvén, azt foganatosán előmozditja, könnyű meg
gondolni , hogy honunknak éjszaki Vármegyeiben sem 
találkozik ollyan hely , hol illyen módon, leginkább 
pedig ha az ültetésre alkalmas falak  a’ déli és esti 
napnak feküsznek , jó  ennivaló asztali szőllőket ne le 
hetne termeszteni. Ha ezen nemes gyümölcs a ’ gazdá
nak mindjárt csak kényelmére szolgál i s ,  a’ szegény 
azonban á lta la  nyereséget ta lá lhat,  ha fürtjeit a’ közel 
lévő városba hordván , azokat nyereséggel eladja.

Ezen említett hasznokon kivűl a ’ kerti és fal mel
le t t i  szőlők még a’ szemnek is nagy gyönyörűséget sze
rez n e k ; mert ugyan is milly kellemes ollyan udvar $ 
mellynek falai szőllőveszszővel, mint valamelly fölsé- 
ges zöld szőnyeggel bevonvák, ama falakhoz képest 
mellyek mésszel vagy agyaggal bemázolva, mezíte
len mutatkoznak; és még egyszer említem, hogy csak 
egyedül az képes a ’ dolgot voltaképen m éltánylan i, ki 
a ’ belőle fakadozó élet örömöket már Ízlelte. Es csak 
az egyszeri próba képes megtanítani, hogy az örömek 
a’ szőllőtőnek kifejlődésével évről évre növekednek, és 
pedig annál inkább , ha a’ tulajdonos azt önnön kezei
vel munkálgatja. Csekély fáradsággal van ez öszveköt- 
ve, és a ’ körülötte teendő kevés dolog egyéb foglala
tosságunkat épen nem hátrálja. En tökélyesen meg va
gyok győződve , hogy ki ezen javaslatnak végrehajtá
sában csak kévésé foglalatoskodik is, fáradságát nem-
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csak meg nem bánja , hanem inkább ötömül érezvén , 
vesződségét mulatságnak tekinti.

Utazásomban olly férfiakra találtam, kik a’ ker- 
tészségben, szinte mint a ’ szőlőművelésben * igen já r 
tasok valónak. De bukkantam ellenben olly lugasok
ra és venyige-sorokra (spaletokra), inellyek czélirány- 
talanok lévén, a’ művelők’ tudatlanságát már messzün- 
nen kiáltozták; úgy hogy csudálni lehete, miként le 
hetnek érdekes dolog iránt olly nagy hidegséggel, an
nak szépítésére, csinosítására, rendezésére semmit nem 
tekintvén. Sok helyen a’ lugasok, mint valamelly sü
ti! bozót, egészen öszve vánnak nőve, midőn más he
lyen rajtok olly hézagok mutatkoznak, mellyek a’ sort 
befödözni nem képesek. Az illy Szőlővesszők, főkéf» 
jha kövér földben vannak, csak fajokat nevelvén több
nyire gyümölcstelenek, vagy csekély gyümölcsnek ma
radnak ; úgy szinte ha nagyon megmetszetnek , mint
hogy levagdalt vesszeik’ helyébe mást tfeíemhek, szin
te kevés gyümölcsei kedveskednek. Ezeh h iba , a* töb
bek közt, akkor is támadhat, ha a ’ szőlővesszők Sűrűn 
egymás mellé ü lte tve , helyet nem ta lá lnak , mellyben 
gyökereiket s íé t  eregethessék, valamint akkor i s ,  hä 
alkalmatlan szőlőfajták ültettetnek, mellyeket a’ tudatlan 
vinczellér a ’ legközelebbi szőlőhegyen megszerezvén * 
csekély fáradsággal oda hordott.

Ennek következésében, mielőtt az illy szőlőtőkék
nek műveléséről értekezném, szükségesnek tartom, hogy 
e lőbb , minthogy annak tudása igen szükséges, a ’ sző- 
lő fa j’ választásáról adjak czélszerü útmutatást. Az é j
szaki tá jakon, hol a ’ szőlő a ’ szabadban ültetve tökéb  
letesen meg nem érhetik , koránérő szőlőfajtákat kell 
választani; miilyenek:

1-ször A’ zöld C zilifánt, máskép Czirifál, Cziri-1 
fa n d i , Czifanler (der grüne Zirfanler). Ez közép nagy
ságú, gömbölyű, tömött szemű faj. Ezen zöld Czili-

5 *
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fán (ide a ’ fehér,  sárga, vörös vagy fekete Czilifán néni 
tartozik), igen korán m egérik , és zöld fü r t je i ,  ámbár 
sokszor a ’ tudatlan vizsgálót megcsalják, kellemes é- 
dességüek; tőkéje igen term ékeny, de fürtje i hamar 
megrothadnak.

2- szor. A’ Mézszőlő (Honig traube) korán megérő , 
leginkább Budán divatozó szőlőfürt, a ranysárga, göm
bölyű szemekkel. Tőkéje termékeny, ágai terebélye
se k ,  úgy annyira , hogy ha egészen kinövi magát, egy 
négyszeg ölnyi térséget egészen elborít.

3- szor. A* Burgundi kék szőlő, kora é résű , kékes 
fekete fürtökkel, magát leginkább kellemes édes izé
vel tünteti ki. Több féle fajtái vannak, mellyek kö
zött a’ nagy burgundi első helyet érdemel. Termékeny
sége bő esztendőben rendkívüli. Stiriában ezen szőlő- 
faj sorszőlőnek használtatik, ’s csak egy tőke is képes 
egész falakat beborítani ágaival. Fürt je i  augustusban, 
ha bár nincsenek is tökéletesen megérve , még is mát 
jó  formán feketék ’s rakottan függnek gályáikról.

4- szer. A’ közönséges Fábián szőlő (der gemeine 
Gutedel). Igen kellemes ízrí szőlő, melly télen is so
ká eláll. Ezen szólőfajnak két tulajdonsága van, rí. 
m. először ízére nézve minden többi nemes fürtökkel 
ve té lked ik ;  másodszor az éghajlatban nem igen sokat 
válogat; innen van , hogy fal m ellé, vagy lugasoknak 
ültetve , Magyarország’ minden tájékán foganattal gya- 
rapodikb

5- ször. A’ vörös Traminer (der rothe Traminer) ta
lán legédesebb szőlő; korán érik. Bécs’ tájékán már 
júliusban láttam érett fü rtje it ,  mellyek középszerű 
nagyságúak, és szemei testszínre festvék. Húsos te r
mészete és vastag bőre miatt nem könnyen ro thad; szí
ne, más színű fürtökkel keverve) a ’ szemet felette gyű* 
nyörködteti.



6 9

Ezen ötféle szőlőfajjal mind azon tájakon lehet 
boldogulni, mellyek más szőlő nevelésére alkalmatla
nok. Azonban az i l ly  tájon nem tanácsos lugasokat ül
te tn i ,  mert az összenőtt ágak és levelek a’ szőlőfürtö
ket elborítván, azokra az érlelő napsugárt nem bocsát
ják . A’ fürtök levelektől eltakartatván , még voltaképen 
levegőben sem részesülhetnek. Hlyen bolthajtásokat 
csak melegebb éghajlat a l a t t , és hellyel közzel forró ho
mokos tájakon lehet ü lte tn i,  hol minthogy a’ nap’ heve 
erősebb, még késő érésű szőlőt is lehet ü l te tn i .—- II- 
lyen helyen a’ föld igen száraz, és a’ sűrű levelek a ’ 
föld’ kigőzölgését, és a ’ párolgó nedvességet magokba 
fogadják.

A’ késő éretű szőlőkhöz ezek tartoznak:

* 6-szor. A’ fehér Kecskecsecs (die Aveisse Gaisdutte), 
mellynek fürtjei hoszűkások, szemei húzottak, és sár
gás zöld színnel fcstvék, és szív formát képeznek .— 
Termékenysége ezen szőlőfajtának még a’ silányabb 
esztendőkben is rendki'vüli, és minthogy szemei húsosak 
igen sokáig el is állanak. Octóberben, midőn tökéle
tes érettségre ju tn ak ,  sárga viasz-színre változnak, és 
különös fűszeres illattal kellemesek. Ezen jutalmazó 
növény megérdemli a’ szaporítást. El nem mulasztom 
em líten i, hogy Magyarországban a ’ kecskecsecs neve
zetről tiszta fogalmaink nincsenek. B udán , Szekszár- 
do n , és egyéb helyeken kecskecsccsnek neveztetnek 
azon asztaliszőlők, mellyekct Németországban makk
szőlő nevezet alatt ismernek. Gazdagon termi ugyan 
gyümölcseit a’ lugasokon, de az előbbivel semmikép 
me» nem mérkőzhetik.О

7-szer. A’ spanyol-Fábián-szőlő, máskép Petrezsolern 
szőlő (der Spanische Gutedel), ámbár fürtjei kellemes 
i/.űek, helyet azonba a ’ szőlővesszők között egyedül 
csak. leveleinek czifrasága miatt érdemel.
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8- szor. A’ király-Fábián-szőlő (der Könige Gutedel) 

fölséges asztalra való szőlő , fürtjei hoszúkásak, sze
mei gömbölyűek , érett korában kékkel vegyített sötét 
vörös színbe öltözik.

9- szer. Pattogós, vagy ropogós Fábián-szőlő (der 
krach C utedel) ,  némelly helyen görög szőlőnek, vagy 
fűrjtojásnak is neveztetik. Fürtje i n a g y o k ,’s fűrjtojás' 
nagyságával vetekedő szemei, inivei az ember’ szájában 
ropognak, kellemesek. Ezen szőlő későn é r ik ,  és húsos 
természete mellett is a’ kecskecsecsnek jóságával ’s á l
landóságával föl nem ér.

10- szer Az arany-Fábiánszőlő (der Gold Gutedel),  
kellemes szagú szőlő, hoszúkás aranyszínű szemekkel; 
kora érése és fürtjeinek szépsége végett különösen n- 
jánltatik .

11- szer. Óriás-szőlő (Riesen Traube ), a ’ kerteknek, 
fürtjei’ nagysága és hoszúsága á l ta l ,  különös ékessé
gül szolgál. Fürtje i  ágasak , és olly hnszúk, hogy az 
embert bámulásra gerjesztik. Ezen szőlőt először Pir- 
g e r ,  Pécs város’ birájánál lá ttam , kinek szívességétől 
megnyertem, hogy ezen szőlőfajt magam is elszaporít
hassam.

12- ször. A’ magnélküli nagy-Malozsa (mozsola, die 
grosse Ziwebe ohne K ern ) ,  izére nézve már csak azért 
is egy a ’ legkellemesebb fürtök közűi, hogy aranyszín 
hoszúkás fürtjeiben szőlőmagok nem foglaltatnak. Per- 
siában Ispahan város táján fölötte nagy becsben tarta- 
t i k ,  ’s K i s m i s n e k  neveztetik. A’ híres O liv ier , Is
pahan’ leírásában, róla ezeket mondja: „Ezen szőlőfíir- 
tök mindenfelé bőségben talá lta tnak, kellemes jóságnak 
lévén. Egy szőlőfaj sem képes azok közűi vele meg
mérkőzni , mellyeket Konstantinápolyban , Archipelagus’ 
szigetén, Kandiában, Cziprusban, Szelemben, ’s az O- 
lasz tartományokban ízleltem.“ És valóban saját oltá
saim , mellyek Promontoriumban, Budához közel,  szép
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foganattal gyarapodnak , első gyümölcsőzésök’ alkalmá
val a’ tudós Írónak állítását igen igazolják. Ezen sző
lőfajtával Stitz Ú r ,  főtanító Fehértemplomban, ajándé« 
koza meg.

13- szor. A ’ fehér muskotály (Budán szagos szőlő
n e k , Sopronyban pedig Yayrernak nevezik) fűszeres 
izére nézve a ’ legnemesebb gyümölcsök közé tartozik. 
Ezen szőlőfaj honunkban annyira ismeretes, hogy róla 
bővebb ismertetést közleni szükségtelen , azonban még 
is el nem mulaszthatom javas lan i , hogy ezen tőkét 
minden szőlőinüves iparkodjék tulajdonává tenn i,  5s 
háza körűi neki helyet rendelni. Termékenysége min
den várakozást meghalad, ’s minél kevesebb gyümöl
csöt hoz a’ nagy nyesés, metszés u tán , annál inkább 
bővölködik , ha ágai meghagyatnak, melly sem a* vö- 
1*03 , sem a’ fekete muskotálynak nem tulajdona.

14- szer. A’ fekete F rankenthali  ( Trollinger) ,  ké
kes fekete nagy fürtű szőlő, érett korában igen k e b  
lemes izű ,  jókora nagyságú gömbölyű szemekkel. L u 
gasokon ugyan nem igon bokrosán terem , de mégis 
minthogy fürtjei fölötte szépek és nagyok , ’s a' szem
nek gyönyörűségére szolgálnak, megérdemli a' műve
lést.

15- ször. Fábián-muskotály (der Musskat Gutedel). 
Nagy fehér fürtjei vannak , mellyeknek szemei hasonló
an nagyok és gömbölyűk, ’s igen fűszeres lével bírnak. 
Ezen szőlőfaj is megérdemli hellyel közzel a’ művelést.

Még számos asztalra való szőlőfajokat hozhatnék 
fe l ,  mellycket szinte venyige-iskolánkba is elültettem; 
azonban ezek’ gyümölcsözéseiről győződjenek meg a’ 
szőlőművelés’ barátjai a ’ szőlőmüvelési iskolában.

Csak az eddig említetteket műveljük szorgalom
mal, termenek ezek is bizonyára olly fürtöket, mellyek 
mind a’ szem et, mind pedig az ízlést fölötte gyönyör
ködhetik , ’s kielégítik.
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Biztat a ’ rem ény, hogy eddigi tanácslatim, szép 
lelki! olvasóimat, lúgosaiknak ’s asztalra való széleik
nek javítására , vagy egészen újonnan ültetésére fogják 
serkenteni, gerjeszteni,  annál ink áb b ,  minthogy mind 
a ’ két esetben szíves vagyok segéd-kezet nyújtani ne
kik. Én a’ kivánt vesszőket ’s ültetvényeket, ha azok
ért 1836. őszén, vagy írásban, vagy személyesen föl- 
szólítatom , megszerezni, sőt venyige - iskolámból k i 
adni mindig kész leszek. Ha azonban a’ kivánt venyi
gék az iskolából ki nem kerülnének, oenologusi vi
szonyaim bírnak már olly tehetséggel , hogy azokat 
vagy honunk’, vagy vidékországok’ szőlőhegyeiről meg
szerezhetem, ’s ez utóbbit is olly jutányosán , hogy 
csak annak árát ’s hozását kelljen a' vevőnek megfizet
n i , az én legnagyobb jutalmam pedig azon meggyőző
dés fog lenn i ,  hogy a’ szépet, jó t  és nemest előmoz
dítván, a ’ szőlő- és borinüvelést nemesítettem, terjesz
tettem.

Ezen helyen még csak azon földnek elkészítéséről 
és fölosztásáról teszek em lítést ,  mellybe a ’ gyökeres 
vagy gyökeretlen vesszők íiltettessenek. A’ kertekben, 
minthogy ott közönségesen jó  föld van, hoszas előké
születek nem kívántainak, \ i n c s  is szükség ott egye
bet tenni, mint másfél láb mélységű, két láb széles
ségű gödröcskét á sn i ,  abba a ’ vesszőt úgy illeszteni be
le ,  hogy annak felső fe le , mintegy \ \  lábnyira a ’ gö
dörbe egyenesen á l l í ta ssák , a ’ gyökeres venyige pedig 
lefektessék a ’ gödör’ fenekén , ’s abban mintegy szögle
tet képezzen. E ’ mellet vigyáznunk k e l l , hogy a’ vesz- 
szőnek hajtandó szeme a ’ földszínnel egyiránt legyen, 
és azt meg ne halad ja ; e’ végre tanácsoltatik, hogy 
annak az elszáradástól megmentésére egy újnyira kön
nyű földel vagy homokkal bétemettessék.

Több figyelem kívántatik a’ falmelletti szőlők’ ü l
te tésére , hol külömböző földet mindig tekintetbe
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kell vennünk. Ha a ’ föld , mellybe plántálni akarunk 
száraz , könnyű, vagy mésszel vegyíte tt ,  akkor a ’ fa l
tól egy lábnyi távolságra ásassék két lábnyi mélységű , 
ugyan annyi hoszaságu gödör, ha azonban a’ föld ned
ves, vagy szívós, minthogy a* szőllővessző benne gyö
kereit szét nem eregetheti , akkora gödör nem elég. E' 
végből szükséges , hogy azt tágabbra és mélyebbre ás
va kövecsesei vagy morvával töltsük meg. Ezen töltés 
a ’ vizet magába szivárogtatván, a’ fölötte lévő földet 
egészségben, ’s parázsságban megtartja. Jó lenne azon
ban az illy kövecses gödröt termékeny, és iszapos föld
del megtölteni. Ha il ly  ültetésnél fáradságunkat nem 
k ím éljük , századokig is el fog tartani.

Gyökeres vesszőknek ültetésére a’ tavasz legked
vezőbb idő. A’ gyökeretlen vesszőknek ültetésére pe
dig mind az ősz, mind a’ tavasz a lkalm as, csakhogy a ’ 
tavaszai ültetendő vesszőket néhány napig az ültetés 
előtt vízben kell tartani. Nyáron által a’ vesszők hadd 
nőjjenek szabadon , de a ’ körülötte növekedő gazt szor
gosan ki kell gyomlálni. Ha a’ vesszők egy lábnyi ma
gasságra hajtanának, azokat karókhoz kötözve az idő
nek zivataritól meg kell oltalmazni.

Következő ősszel , midőn a’ levelek hulladoznikez
denek , le kell metélni az újonnan nőtt ágaka t,  a’ szől- 
lőtökécskét be kell födni 4 ujnyi magosságra, mellé 
szúrván karócskát, nielly ismertető je lü l  szolgáland. 
Та  vasszal , midőn a ’ földszine száradni kezd , el kell 
kotorni az oda halmozott földet, de ne egészen, nehogy 
az erős szél,  vagy nap heve a ’ gyönge csirát kiszárítsa. 
Májusban a ’ gyönge bimbók már szépen fakadásba in
dulnak.

K ik  kertjében vén tökék vannak, azokat legsza
porábban nemesíthetni oltás által, lllyenkor azonban 
arra kell vigyázni, hogy az oltás ollyan tőkéken intéz-
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tessék, mellyeket későbben a’ vesszők nagyobbra leen
dő növesztése végett el lehet dönteni.

Minő távolságra álljanak egymástól az elültetendő 
szőllővesszők, azt egyedül csak a’ kerti sor magossága, 
vagy szélessége határozhatja el. Minél magosabbra kell 
nyúlni a ’ vesszőnek, annál csekélyebb legyen annak 
szét ágazása , kiterjedése: az az minél inkább törek
szünk a ’ vesszőt a ’ fal magosságáig nyujtan i, annál sűrűb
ben ültessük azokat egymás mellé. Ennek következé
sében egy mintegy öt, lábnyi magosságu lugasnál a ’ 
vesszők egymástól egy ö ln y ire , még magasabb fal mel
lett pedig mint egy 4 lábnyi távolságra ültettessenek.

A’ lugasokra szánt szőlővesszők bár melly fajtuak 
legyenek is , ha e lü l te t te tnek , a’ helyet tulajdonképen 
’s kizárólag foglalják el. Ama fösvénység, melly a ’ 
szőlő közé baraczk , vagy őszibaraczk-fákat is javasol 
ü l te tn i ,  igen káros következésű. A’ helyett, hogy sok
kal birnánk , meg szók tö r ténn i , hogy semmivel, vagy 
a ’ simminél csak valamivel többecskével bírhatunk. A ’ 
különnemű fáknak gyökerei egybekeveredvén egymást 
emésztik meg. Az eleven egészséges szőllőtőke a ’ többi 
fagyököket táplálékuktól megfosztja , és végtére gyü- 
mölcstelenekké te s z i ; mi több sokszor ki is szárítja.

A’ szőllőhegyeken lapsorokat (spalétokat) ültetni 
nem czélszerű, ezek egymást úgy heárnyékozzák , hogy 
fü r t je ik , teljesen soha meg nem érhetnek. A’ zöld fo
lyosók nem szőlőbe valók , ezek nagy árnyat vető olda
lai , a’ jótékony napsugáraitól megfosztják a ’ közel lé
vő tökéket is.

Itt már bezárom jelen értekezésemet anélkül, hogy 
azt tökéletesen kimerítettem volna. Ezen tárgyról ki- 
merítőleg a ’ következő kötetben fogok tanúságul szol
gálni. Ezen szándékom annál czélszerübb lesz, mint
hogy olly időben te ljesül,  mellyben a ’ szorgos szőllő- 
ntüves tanácslatimat eszközölvén , a ’ felvilágosításnak
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dig mondottakból is megtanulhatta kiki , mit kelljen 
neki hevenyében cselekedni, ha új Ingasokat ü lte tn i,  
vagy a’ már voltakat jobbítani, tökéletesíteni kívánja. 
El ső esztendőben ásson , ültessen, és a’ növénye
ket szorgosan m űvelje , — valamint én is hasonlóan 
cselekszem a’ venyigeiskolában. Ezt cselekedni elég a’ 
második esztendőig. Mit kelljen neki tovább cseleked
n i ,  arról e’ jelen folyóírásnak következő lapjai elég 
fölvilágosítást és útmutatást fognak nyújtani. Ezek az 
átalányos művelésről, szőllőmetszésről, ’s minden meg
kívánt föltételekről sem fognak hallgatni. — Sőt azokat 
rézre metszett rajzokkal értesítik világosítják.

A’ miket eddig közlö ttem , azok régi ’s újabb ta
pasztalásaimon alapulnak , 's m indazt, miről jövendőben 
sióllani fogok, az igazság e lveire ,  a’ venyige - iskolá
ban szerzendő új tapasztalásimra ’s vizsgálatimra fogom 
építeni. Leginkább pedig metszés körül azon fogásokra 
kívánom megtanítani kegyes olvasóimat, mellyek a’ 
szőllővessző tulajdonságaira ’s éghajlati viszonyaira 
nézve nagy befolyással bírnak. A’ venyige-iskolának 
fekvése olly kedvező , hogy benne az eddig isméretes 
’s már részint meg is nevezett honi 's külföldi asztali 
szőllővesszők mindennemű metszés és művelés módjára 
alkalmaztathatnak. Ennek következésében igen kívá
natos, de egyszersmind örvendetes lenne, ha ezen isko
lát honunk oenologusai , ’s minden osztályú szőlő- 
művesei meglátogatván, ezt megtekinteni ’s benne 
hasznos ismereteket gyűjteni fognának. En részem
ről igen örvendezve fogom a ’ folyamodók kívánsá
gát te ljes íten i,  valamint azoknak közleményeit, ’s 
észrevételeit hálásan elfogadni. így fognak a ’ ve
nyige-iskolában lapsorok is (spalétok) állani , ’s hason
ló ültetvények barátjai kedvéért m űvelte tn i, noha azok 
nagy, venyige-ültetési válalatoknál csak mellékdolgok
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szoktak lenni. Ezen iskola, ’s a’ benne véghezvitt ültetvé
nyek a ’ sokoldalú szőlőművelésnek mintegy szabály
forrása leend. ’S nem is kételkedem, hogy; ezen köz
hasznú ’s jó l  irányzott intézetet sokan, még a ’ távulabb 
vidékekről is ,  főkép ha foglalatosságaik, ’s kőrülmé- 
ményeik megengedik, meg ne látogatnák, ’s meglátogat
ván, az ott szerzett szükséges és alkalmas isméreteket 
hónukba szét ne hordanák. —

Látás és tapasztalás legjobb módja a’ tanulásnak. 
A’ mit az iró hoszas fáradsággal, mutogatással ’s vita
tással iparkodik belénk csepegtetni, azt a ’ próba ’s ta 
pasztalás okozta benyomás olly világossá varázso lja , 
hogy annak titkaiba könnyen bepiilanhatunk.

Igaz ugyan , hogy az asztalra való szőlőnek mű
velése sem a ’ belőle facsarandó mustnak sokaságára, sem 
pedig annak jóságára nézve haszonnal nem kedveske
d ik ,  ’s csak fényűzés szüleménye; azonban a’ városok 
közelében még is elég hasznot hajt a ’ művesnek, ha 
annak eladásával gazdasági pénztárát gyarapítja, Az 
illyen lugasokról levagdalt szőlők e ladathatnak, ’s 
mellette még azon tőkéken a ’ művelőnek is maradnak 
eltenni való fürtje i ,  nem is olly káros illyenről szőlőt 
tépni, és eladni mint ollyanokat r i tk í tan i ,  mellyekből 
bor lett volna facsarandó.

Minthogy az ízlés és kényelem minden osztályú 
emberek között,  leginkább pedig az eledelekre nézve 
igen finomszik és szaporodik , nem csuda, hogy a ’ fényű
zés az életnek minden viszonyaiban olly óriási léptek
kel halad előre ; k i  csak szerét teheti azon iparkodik, 
hogy néha néha jobb falatokban részesüljön; közönsé
gesen pedig az asztalravaló szőlő vétetik tekintetbe, 
melly a ’ gazdagabbak vendéglő vagy család asztalaikon 
legdrágább csemegéül szolgálnak. Miért kellene tehát 
az i l ly  ízlésnek, és szemnek kedveskedő gyümölcsöt 
egy ollyan országban elhenyélni, hol az éghajlat olly
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szelid , ii föld oily termékeny, hogy a’ legjobb asztali
gyümölcsnek, leginkább pedig asztali - szőlőnek te r 
mesztését minden mesterkélés nélkül egyedül csak ipar
kodással és jó akara tta l  lehet eszközölni.

5. §.

A’ szóló-oltás körül tapasztalásaim.

Az oltás a’ szőlőtőnek nemesítése, melly akkor 
tö r té n ik , ha a’ silányabb fajú szőlőtő más venyige 
hozzáillesztése által az alólirt szabályok szerint neme
sebbre , haszonhajtóbbra változtatik.

Az oltásmesterség már rég időtől fogva gyakorlati 
divatban van , ’s igen csalatkoznak azon tudós férjfiak, 
kik azt az újabb találmányok közé helyezik. Oltani leg
inkább szoktak a’ francziák és sveicziák; használtatik 
imitt amott Németországban is. Élnek vele , még Sti- 
riában és Magyarországban. IJaszonhajtásai a ' bor
termesztésre nézve megbecsülhetlenek.— Oltás által az 
elfajult ’s gyümölcsfélén szőlőtőt, — ané lkü l ,  hogy 
helyébe tetemes kölcségíí jó  fajta szőlővesszőket k e l
lene hordatni — legjobbá, legtermékenyebbé lehet vál
toztatni. Olt ás által egész szőlőpásztákat, bár melly 
különböző fajokkal lennének is beülte tve, ané lkü l ,  
hogy tőkéstül k ihányatnának, tetszés szerint három 
fajú szőlővesszővel lehet egyszerre megrakni , nem 
különben a ’ fehér fürtöket termő tőkét veres gyümöl
csűvé és viszont, a ’ veresei fehérré változtatni, ’s mind 
ezt a ’ legnagyobb könnyűséggel és gazdasággal, mert 
egy j ó ,  ’s termékeny tőkének vesszeivel számtalan korcs 
tőkét lehet jav ítan i, nemesíteni.

Mielőtt azonban ezen magasztalt, ’s bortermesz
tésre igen jótékony befolyású oltásról, ’s a ’ veleteendő 
bánásmódról bővebben értekezném, szükségesnek tar
tom előbb némelly az oltandó ágak választása körül te
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endő észrevételeimet a ’ figyelmes olvasókkal közleni $ 
s nekik mintegy óvakodásul szolgálni, nehogy hibás 

fogalmaik által a ’hasznot kárral cseréléjék f ö l , oltásaik
kal a’ szőlőtőnek inkább korcsositását mint n e m e s í t é s é t  

eszköszőlvén.
Igen közönséges dolog, hogy a’ szőlősgazda leg

inkább csak ama szőlővesszőt veszi szemügyre, melly 
bő gyümölcsével kedveskedik. Innét van , hogy oltás
kor is csak azon venyigéket szokták a ’ vidéki szőlők
ből meghozatni , mellyek szép gyüm ölcseikkel, ’s r a 
kott fürteikkel bájolják meg őt. Azonban k ik  í'gy cse- 
lekesznek, fölötte hibáznak. El sem is mulaszthatom itt 
n’ szőlőművelésnek ama hibáit érinteni,  mellyet olly 
gyakorta elkövetnek , midőn megvénhedt szőlőtőkéiket 
nemesíteni akarván, nagyobb szorgalommal mint belá
tással csak arra törekednek, miként halmozhassák ra
kásra a* legnevezetesebb szőlőhegyek jó fajú venyigéit, 
niellyeket a ’ n é lkü l ,  hogy a’ levegőre, hely - fekvésre , 
légm érsékletre, ’s a ’ földminőségre, hol a' nemesítés
nek történnie kellene, legkevésbé is ügyelnének, a’ 
javítandó törzsökkel olly szorgosan egygyé forraszta
nak. Ismerek tisztes férj fiiakat, kik drága költséggel 
szereztek magoknak tokaji oltandó vesszőket, ’s ültet
vényeket, olly reménnyel táplálván magukat , hogy vi
dékükön is szinte hason természetű kellemes italu to
kaji  bort termeszthetnek. Ezektől kérdem , valljon muJ 
tathatnak e ’ tehát minden költséges fáradozásaik mel
lett tokaji vagy ruszti borokhoz hasonlót ? En erre ta- 
gadólag fe le lek , és ismét csak azt állítom, hogy hi ba
jokat drágán megfizették; mert valóban egy növény 
sem annyira hajlandó tulajdonságainak, terinékénysé- 
gének ’s természeti alakjának változtatására, mint a ’ 
szőlőveszsző , minthogy tapasztalás tanítja, hogy ugyan
azon fajú szőlő egy tájon buján terem, midőn épen 
azon faj más tájon semmiképen sem gyarapodhatik. A’
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я/.ölótó természeti tulajdonaira nézve olly változékony, 
hogy azt még a" légmelegségben vagy földminőségben 
létező csekély különbség is képes mind fá já ra ,  mind 
pedig gyümölcsére nézve egészen megismerhetlen ide
gen alakba öltöztetni. Ugyan is hozassunk távolabb vi
dékről ültetvényt, ’s tegyük át egészen más égaly alatti 
szőlőnkbe, csak egy esztendei művelés után is észre vesz- 
sziik ama szembetűnő nagy különbséget, melly az anyás
kodó földjén századoktól fogva müveit törzsök, és onnét 
hozott ültetvényeink között uralkodik. így több évi ta 
pasztalás tanított arra i s ,  hogy a' szőllőveszsző igen 
foganatosán gyarapszik, ha éjszakról délfelé tétetik , 's 
ellenben tetemesen veszt jóságából ha délről éjszaki ré
szekre ülteti étik. Vegyük föl például a’ szerémi leg- 
hiresb veresbort termő ráczfeketét ’s a ’ posonyi zöld 
m uskotályt, melly különös észrevételt lehet itt tennünk, 
ha teszem a’ ráczfehetct posonyi szőlőkbe a ’ szerémi 
szőlőmüves pedig a ’ posonyi zöld muskotályt délre fek
vő tájára ülteti által. Itt  szeinbetünőleg megvalósul, 
fönebbi állításom; mert azon veszsző , mellyet a’ posonyi 
vinczellér Szeremből hozván Posonyban ültetett el , első 
évű gyümölcsét közönségesen 10 vagy 12 nappal később 
érleli m eg , és ezt azé r t ,  mert itt már hüvesebb, ’s 
változóbb levegőmérséklet a la tt  van , mint az anya- 
veszsző, melly a’ melegebb Szerűmben nyeri eredetét ’s 
miiveltetését. Ellenben pedig ugyan ez az oka, hogy a ’ 
Posonyból Szerűmbe általtett zöld muskotály itt 12—15 
nappal előbb hoz érett fürtöket, mint születése helyén 
Posonyban. — Innét köve tkezik , hogy Posonyban a ’ 
Kadarka állandó és sötét szinü bort nem teremhet, mi
dőn ellenben a ’ posonyi tájon megvetett zöld muskotály
ból Karlovifzban jobb levet kellene szűrni, minthogy 
ott késő érésű természete kellemesebb, ’s melegebb 
őszre találván gyümölcsét könnyebben megérlelheti. 
Ezt oléggé bizonyítja ama kellemes itala Zividini bor,
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melly Görcz táján egyedül csak a ’ zöld muskotály fürt
je iből facsartatik.

De miért fáradnánk mi olly messzire venyigefajo
kat keresni, ha azokat közelében föltalálhatjuk? Rit
ka szőlőhegy az magyar hazánkban, mellyen minden 
nemű ’s fajú és már éghajlatunkhoz szokott szőlővesz- 
szők meg ne lennének; a ’ miilyen fajokat szőlőnkbe 
akarunk h e ly ezn i , azokat bizonyára honi hegyeinken 
is bőven megszerezhetni, a ’ miről magam is eléggé 
meggyőződtem, midőn az országos venyige-iskola szá
mára szőlőveszszők’ gyűjteményét készítettem.

Mit lehessen a ’nélkiil is reményleni az annyira 
magasztalt külföldi híres szőlővesszőkből, eléggé meg
taníthat bennünket ama példa, mellyet TT . Báró Brü
dern úr hagyott örökségül az utódiságnak. Történt t. 
i. hogy a ’ tisztelt Báró , (ki a’ mellett hogy széles tu
dománnyal ’s finom ízléssel b ír t ,  még tetemes vagyon
nal is el vala lá tv a , melly által magának legbővebb 
tapasztalást ’s vizsgálatokat szerezni képes volt), el- 
tökéllette magában , hogy több holdnyi földet pásztán- 
kint R ieszliug  fa jtával,  ’s egy más darab földet L a - 
chryma C hristi nevű szőlővesszővel, a ’ visontai határon, 
nem messze Gyöngyöstől, ültetne be ; a ’ Rieszling vesz- 
szőket Rajna’ vidékéről,  a ’ Lachryma Christi-t pedig 
Vezúv tűzhegyéről hozatván meg nagy költséggel. Mind 
a ’ két fajta szőlő vesszőt legkedvezőbb fekvésű halmok
ra ültette , azoknak ültetésében, müveltetésében semmi 
költséget vagy szorgalmat el nem mulasztott. Az ül
tetvények’ zsenge gyümölcsei ugyan szép reménnyel lát
szattak bíztatni, ’s a’ belőlők sajtolt bor, ízére ’s kel
lemére nézve egészen különbözött a ’ szomszéd szőlők’ 
termésétől ; de ezen tulajdonsága ’s kellemes íze eszten
dőről esztendőre mind inkább csökkenvén, annyira 
megfogyatkozott, hogy utóbb a ’ magyar tűz ,  a ’ raj* 
nai bornak virágát egészen meghervasztotta. így tör
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tént a ’ dolog a ’ lacryma Christi nevű ü lte tvényekkel; 
ezek is honunkban eredetét ismertető természeti bélye
geket csak annyira tartották m eg, hogy leve le ik ,  szin
te mint anyáskodó földjökön, érendő fürtje ikkel együtt 
inegveresülnek.

I t t  talán valak i azt mondhatná, hogy a ’ külföldről 
ekkorig Magyaroszágba hozott asztalra ’s bornak való 
szőlőfürtök, színökre, formájokra ’s kellemes ízökre 
nézve, a’ hazájokbeliekhez mindenkép hasonlók marad
tak :  következőleg honunkban gyarapodni is fognak. — 
Az ellenvetést könnyű megoldani, ha ezen szót g y a r a 
p o d n i ,  szoros értelemben tekintjük. Minden idegen- 
földi szőlőfajok, legyenek bár ültetés vagy oltás által 
honunkba hozo ttak , gyümölcseiket külső formájokra és 
ízökre nézve tökéletesen el nem változtatják u g y a n , 
d i  valljon lehet-e belőlök szinte azon kellemes ízű jó  

. bort facsarni, miilyent a’ külföldön termettek volna? 
ez már más, ’s ugyan csak a ’ legnyomosabb kérdés. 
Nagyobb része az illy szőlő-gyümölcsnek, szépségével, 
jóságával,  kellemes ízével megkábítja ugyan a ’ műve
lő t ,  ’s kellemeivel mind a ’ szemet, mind pedig az íz
lést csiklandozza, de a ’ borkészítésre nézve kevés hasz
not nyújt. A’ budai vagy karloviczi kék kadarka , ha 
Pozsonyban elü lte ted , ugyan azon kék fürtöket term i, 
mellyeket Budán vagy Karloviczban szemlélhetsz, de 
a ’ belőlök szűrt bor azt az értékét csakugyan el nem 
é r i , mellyel a’ budai vagy karloviczi borok dicseked
nek. Elhiszem én a z t , hogy a ’ burgundi vessző Budán 
igen jó  bort teremne, melly azonban idővel még is csak 
a ’ budai bornak tulajdonságába öltözködnék. Mi tö b b , 
még az is megtörtérhetnék, hogy az említett burgundi 
venyige, budai hegyekre ü lte tve , az eddigi budai bor
nál talán nemesebbet adna ; de valljon k i tartaná azt 
tanácsosnak, hogy illy  kilátástól indítva, a ’ régi vesz- 
szők’,rögtön kiirtása 's helyébe burgundinak plánlálása

6
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által az elhíresedett budai bornak százados hitelét bi
zonytalan koczkára tenné ?

Azonban kitéréseimnek ezennel véget vetni ?töre- 
kedvén, visszatérek a ’ rendszerhez, mellytől egyedül 
csak azért távoztam el kevéssé, hogy a’ gondolkodó 
szőlőgazdának ez által is tárgyat nyújtsak az elmélke
désre. — Szándékomat fölfoghatja, ki csak keveset gon
dolkozik is.

Ki tehát a’ rósz fajoknak szóiéiból kiirtásával ’s 
v helyettük jobbak’ plántálásával foglalatoskodik, az e- 

zen válalatot a ’ legolcsóbb, legegyszerűbb ’s legcsal- 
hatlanabb módon csak úgy valósíthatja , ha részint tu
lajdon szőlejében, részint a ’ szomszédságban lévő is
meretes szőlőhegyeken szorgalommal kijegyzi magának 
a ’ legjobb gyümölcsű, *s a ’ környék’ borát leginkább 
nemesitő szőlőfajokat. D e ,  mondom, csak azon fajo
k a t ,  mcllyekről bizonyosan tudva van, hogy tökéletes 
bort termenek ; mert ama természetelleni, ’s minden 
fa jtű ,  rendű, különségtí szőlőfürtök’ zagyvalékos keve
réke (ezen hiba pedig honunkban olly általános, hogy 
talán Tokajt és Ruszíot k ivéve, egész kiterjedtségében 
nem találnánk hegyet, mellyen szembetünőleg ne diva
toznék ), a’ bornak határozott ’s bizonyos izt soha nem 
adhatnak. Ezt bölcsen általlátja  mindaz, ki tudja és 
é r t i ,  hogy ezen keveréknek különbféle alkotó részei 
jó  következésűek nem lehetvén, a’ bornak tulajdonsá
gát ugyan változtatják , de nem finomítják.

Ezeket előre függesztvén , lássunk a ’ dologhoz.
A ’ szőlőtőke oltása körül teendő fogások minden

ben hasonlók a’ gyümölcsfa mellettiekhez ; nincs is e- 
gyéb különbség a ’ kettő között, mint hogy az oltandó 
s z ő l ő t ő k é t  legalább fél lábnyi földalatti üregben kel
lessen elvágni, ’s a ’ finomított vesszőt vele a’ mondott 
mélységben párosítani.
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Az egész bánásmód rendszerint így történik : — ta- 
vaszszal, midőn az életerő és nedvesség a* gyökerek
ből már a’ vesszőbe kezd szivárogni, tisztiíassék el a’ 
szőlőtőke körül a’ fö ld , a ’ most mondott szabályéi mély
ségig. Vágassék el a ’ főgyökér, földalatti első cso
mója a la t t ,  egy e ’ czélra rendelt fűrészszel, ’s a’ cson
kult gyökér’ fölszínén, a’ fűrész által okozott barkás 
metszés pedig jó éles késsel nyesegettessék meg, úgy 
hogy a’ metszésben semmi sérelem, görcs, vagy szálka 
ne látszassák. Ez meglévén, a’‘ nemesítő venyigének 
vastagabb végéből három szemet magában foglaló hosz- 
szaság szegessék le ,  azonban úgy irányozva, hogy az 
első szem alatt legalább is egy hüvelyknyi hossza ma
radjon , mellyen majd a ’ szükséges faragás történendik 
n^eg. Ezen előkészületek után metszessék be az oltan
dó ágacska jobb kézről bal fe lé ,  éles tolívágóval, be
lének mintegy feléig. Ezen keresztül vágott fél úgy 
választassék e l , hogy az a’ vesszőtől elesvén, a’ met
szés rendes szögletet képezzen. Ezen vágásnak túlsó 
oldala faragtassék m eg, a ’ faragás azonban úgy tör
tén jék ,  hogy egyik fele késhegynyi vastagságú, másik 
fele pedig vékonyabb lévén, alól ék formára elesítes- 
sék , a ’ meghasított tőke’ gyökerébe könnyebben illesz
tendő. A’ hasítás a’ tőkegyökben egy arra készített 
vésőcskével, vagy erősebb késsel úgy intéztessék , hogy 
az hoszabb legyen a’ belenyujtandó vesszőnél. Miután 
már a’ gyökér, véső segedelme által így nyitva tarta tik , 
nyujtassék abba vigyázattal az oltandó ág, mellynek 
vastagabb része a’ gyökér’ külső felén m aradván, az
zal egyiránt följön lefelé, és valamint felső, úgy ol
dalrészei egy irányban lévén , egymással hajszálnyira 
megegyezzenek. Ez így történvén, óvakodva húzassék 
k i  a’ véső, ’s gyorsan tekertessék körül a’ gyökérha
síték h a r s a i , vagy más madzaggal, mint a ’ gyiimölcs- 
fákná'l szokás, a’ seb pedig kenessék be oltóviaszszal,

6 *
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vagy borítassék be a ’ tőkéről lenyesegetett finom forgács
hártyával , az oltott vessző pedig párosult gyökerével 
együtt burkoltassék be gyönge famohhal, hogy a ’ föld 
hozzá ne férhessen. Egyik kézzel tartassák így az ág 
feszesen, 's a’ másikkal gyenge föld hintetvén oda, te- 
mettessék be egészen, aztán nyomkodtassék meg kevés
sé ,  de vigyázva, nehogy az által az ág helyéből kimoz- 
d ítassék; az ág’ fölső szeme maradjon földszínleg, vagy 
mi még tanácsosabb, borítassék el egészen. Végre du- 
gassék az oltás’ fölébe rézsűt két karócska , melly a’ 
munkásnak óvakodásul szolgáljon körülötte teendő do
log közben. — Ezek a’ legegyszerűbb fogásai azon sző
lőnemesítésnek , mellyben számos szőlőmüvelőink már 
annyira jártasak vagy gyakorlottak, hogy kivált a ’ bu
dai széles terjedelmű hegyeken egy műves naponként 
80—90 szál vesszőt is képes tőkébe oltani; ide értvén, 
hogy a’ szőlőtő körül a ’ földet más napszámos már elő
re elkotrotta ’s a’ gyökeret kiásta. — Egyegy tőke’ be
oltásáért közönségesen 4—5 váltó kr t  szokás f ize tn i; 
még pedig ezt is a’ szőlőbirtokosra nézve igen kedve* 
zőleg ügy lehet in tézni, hogy a ’ munkással alkuba szál- 
ván , végzett munkája bérének csak felét vehesse fö l ,  
más felében pedig akkor részesülhet, midőn az oltvá
nyok’ foganszásai már mutatkozni kezdenek.

Vannak még több módok, mellyek által a’ szőlő- 
nemesítést előmozdíthatni, de minthogy ezek már mes- 
terkéltebbek , inkább kertészekhez mint szőlőmiivesek- 
hez illenek. Mind ezek között azonban legbizonyosabb 
foganatű a’ fönebb érintett rendszerinti, főkép ha az a ’ 
velebánó ügyes munkásnak szorgalm a, *s minden el- 
kerűlheílen körülmények’ szoros megtartása által tör
ténik.

így  a ’ többek között a ’ szőlőveszszőt, legyen bár 
szunyadóban vagy fakadásban, szemezni is lehe t ,  ha 
t. i. jó fajtií vesszőből az egészséges szem kivétetvén ,
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az a ’ szemzendő venyigébe hasított hártya alá olly fi
gyelemmel bocsátatik, hogy a’ nemes vesszőnek felső 
keresztvágása a ’ venyigén történt keresztvágásba haj
szálnyira bele feküd jék ,  ezt hárs vagy kender zsineg
gel körül övedzve hasonlólag nemesítő módnak állítják.

A’ szőlővesszőt egybeforrasztás (copulatio) által is 
lehet szaporítani; melly így történik: Yágassék el rézs
ű t ,  őzköröm formára, a ' tőkén álló venyige , mellyet 
nemesíteni akarsz, tégy hasonló vágást azon vesszőnek 
vastag végén is , mellyet a’ tőke’ vesszejével öszve k í
vánsz forrasztani. Ezen két vágást ügy illeszd egymás
ra , hogy mind belők , mind simaságok, mind kiterje- 
désök egymással tökélletesen megeggyezzenek, kösd 
körül jó  szorosan hárs vagy kender kö te lék k e l ,  ü g y ,  
hpgy a’ két öszvekötött vessző mozdulatlan állván egy 
egészet képezzen. A’ nemes ágon közönségesen csak 
ké t  szemet szokás hagyni,  a’ kötelet pedig akkor le 
lehet o ldan i , midőn már a ’ két vesszőnek egymással 
szoros egybeforradását alaposan gyaníthatni.

Azonban mind a ’ két mód alkalmatlansággal ’s ve
szedelemmel van öszvekötve. A.’ s z é l , időzivatar, 
könnyen kimozdíthatja helyéből a’ gyenge vesszőt, ’s 
ez által annak sükeres foganszását igen gyakran gátol
ja  , lehetleníti.

Foganatosb lesz a ’ nemesítés, ha az ,  mint a* pécsi 
szőlőhegyeken gyakoro lta tik , zöld ággal történik. H i
telesen lerajzolom itt azon fogásokat, 's a ’ szőlőmíive- 
seket azok’ utánzására csak azon tekintetből is felszó
l í tom , buzdítom, mert hasznai minden más nemesítő 
módot, mint alább ki fog tűnni, jóval felülmúlnak, u- 
gyan i s :

a) A’ tőke , ha mindjárt minden beleoltott nemes 
ágacska elszáradna is (melly azonban legritkább ese t) ,  
a ’ következő esztendőben még sem maradna gyümölcs.-
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té lé n , minthogy természetes hajtásai tulajdon fürtjeit 
megtermik.

b) Ezen nemesítés földszínen a ’ szabadban sokkal 
kevesebb fáradsággal tö r tén ik ,  mint a* földalatti gyö
kérbeoltás ; ’s a ’ foganszás már néhány nap után mu
tatkozik, midőn azt a ’ földalatti oltásnál sokszor még 
nyár derekán sem sejdíthetni.

c) Ezen szaporítás módnál sükeretlenséget még 
csak képzelni sem l e h e t , minthogy egy törzsöknek szá
mosabb vesszein intézett próbák közűi egy kettő leg
alább is megered.

d)  Az il ly  módon nemesített szőlőtőkéből hat vesz- 
szőt is el lehet dönten i, ’s a’ nemesítést rövid idő a- 
la tt  foganatosán szaporítani.

Ezen szaporításnál azonban az az egy alkalmatlan, 
hogy a ’ zöld ágacskákat, m inthogyham ar elhervadnak, 
messzebbről hozatni nem lehet,  *s csak a’ szomszéd 
vagy tulajdon szőlők lehetnek képesek ezen szolgálatra.

A ’ szaporítás’ módja következő :
Pünkösd előtt és után nyolcz nappal, midőn a’ sző

lőtőkének gyenge hajtása már mintegy 14—15 hüvelyk- 
nyi hosszaságra nyiílt, szorgosan kijeleli a ’ gazda vagy 
a’ szőlőmüves azon tőkéket, mellyeket nemesíteni szán
dékozik. Megpróbálja az erősebb hajtásokat, valljon 
kiállják-e  az ide ’s tova hajtogatást; ha ezek még fö
lötte gyengék, a’ bánásmódot ki nem állják. Ezek u- 
tán a ’ tőkéről minden apróbb hajtást szorgosan letép
vén , rajta csak két vagy három egészséges vesszőt hagy. 
Ekkor a ’ nemesebb növényből annyi szál zöld vesszőt 
vesz kezébe, mennyi a ’már nemesítendő tőkére megki- 
ván ta t ik , ’s így cselekedvén, a ’ munkát eképpen intéz
heti:  A’ nemesítendő tőkén hagyott 3—4 szál vessző 
közűi egyet kiválasztván, azt vágja el a ’ földföiötti 
harmadik csomónak épen szeme a la t t ,  a ’ lenyesett részt 
félre vetvén, hasítsa meg a’ csonkított venyigét jó l  kö-
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szőrűit késse l,  úgy hogy a ’ hasíték a ’ mutatkozó gyü
mölcsbimbónak egész feléig terjedjen ( lásd  Táblán 
A .),  nyiíjtsa most a ’ hasítékba az ék formára metszett 
nemes vesszőt, ’s a ’ hasíték’ két oldalát újaival a ’ kö
zibe szorult nemes ágacskához szorítva, tekerje körü l 
czérnaszállal alulról fö lfe lé , ’s ismételve fölülről lefe
lé. Nagyobb bátorság’ okáért kösse a ’ czérnát csomó
r a , vagy sodorja öszve szorosan, nehogy fölbomlód- 
ván tetemes kárt okozzon (lásd C.). Hasonlólag csele
kedjék a ’ többi vesszővel, mellyek a ’ nemesítendő tő
kéken ezen czélra rendeltettek. Ezen bánásmód mellett 
azonban még erre is kell figyelmezni:

a) A ’ nemesítendő tőkének vesszei, szemeiktől ’s 
leveleiktől megfosztatván, ra jtok  két alanti levél
nél és egy szemecskénél több meg ne maradjon , ezek 
is csak azért ,  hogy ha történetből a’ rajtok véghezvitt 
oltás meg nem foganszanék, legyen legalább azon esz
tendőben is gyümölcse ama tőkének, melly nemesíte- 
tett. Midőn pedig már lá tható , hogy az oltvány szépen 
megeredt, akkor a ’ mondott két levelet le lehe t ,  sőt 
le is kell szakasztani, melly által az oltványok’ növé
se ’s erősödése siettetik.

b) A’ nemes vesszőnek hasítékba illesztésekor arra 
kell  vigyázni, hogy az ék forma metszés, a’ meghasí
tott gyiimölcsbimbóra tökéletesen rásimúljon, ’s vele 
mintegy öszvelapuljon.

N égy , legföljebb hat nap múlva már észre lehet 
v e n n i , valljon a’ tőkének éltető .-nedve fölszivárog-e 
táplálólag a’ nemes vesszőcskébe; minthogy már ekkor 
az ágacskán meghagyott szemnek fakadásba kell in 
dulnia. Ennek következésében ha a’ vessző egykét nap 
múlva a ’ kötés alatt dagadozni kezd , sőt a ’ kötés m e l
lett már látszatólag ki is duzzad, akkor a ’ kötést fel
bontván, tágabban kell rá tekern i,  nehogy ezt elmulaszt
ván, üz erős szorítás miatt a’ nedvesség’ felszivárgása
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megakadályoztassék. Most már a ’ netalán meg nem e- 
redt ágakat is le lehet tö rd e ln i , ’s a ’ foganszott haj
tásnak szaporább ’s bátorságosb növését az által is si
e t te tn i , ha azt karókhoz kötvén, a ’ szél, és időzivatar’ 
viszotagságaitól megőrizzük.

Az oltást követő tavaszon a ’ megerősödött vessző
k e t  ú g y  kell  megmetszeni, hogy rajtok csak három', 
legfölebb négy szemecske maradjon. Ekkor a ’ tőke 
mellé már hosszabb karót kell szú rn i , hogy a’ nyáron 
rajta  növendő minden vesszőt hozzá lehessen kötni. — 
Pécsett a ’ szőlőtőről minden vesszőt le tördelnek, és 
csak annyit hagynak r a j ta ,  mennyi a’ hiánynak kipót
lá sá ra ,  a ’ tőke melletti üres helynek betöltésére elég
séges.

A’ legközelebbi őszön ezen nemes vesszőket már 
mind el lehet dönteni, ’s el sem is kell mulasztani a- 
zokat még té l’ béköszöntése előtt földbe tak a r í tan i , 
minthogy ez által a ’ csikorgó időnek kárthozó befolyá
sai leginkább elmellőztetnek.

A’ hires Somlai hegyen a ’ szőlőtőkék’ beoltása fú
ró által történik. A’ tőke ugyanis főgyökeréig kiása- 
t ik ,  lefiírészeltetik, ’s minden úgy intéztetik e l ,  mint 
a ’ közönséges oltásnál. Ezután a ’ vinczellér közönsé
ges szögfuróval a ’ leffírészelt gyökérlap’ közepébe mint
egy 1 ^ hüvelknyi lyukat fú r ,  az oltandó ágat kerekre 
és hegyesre metszi,  lígy, hogy az szorosan a’ fúrt lyuk
ba i l l jé k ,  a’ többi lapot vagy felszínt mohhal fedi be, 
’s a’ földet az oltvány körűi fölébe húzza anny ira , 
hogy csak egy szeme álljon k i a ’ földből. — Valóban 
igen könnyű egyszerű bánásmód, melly közelebbi vizs
gálatot érdemel.

Érintettem ugyan már, hogy az oltás Magyaror
szágban közönséges, de mindazáltal még számosabb he
lyek talá lkoznak, hol a’ szőlőmüvesek ezen ismeretek
kel szűkölködvén, a ’ dologban járatlanok. Ezeknek
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a ’ fön előterjesztett utasítás zsinórmértékül szolgálhat, 
sőt ha itt kővetkező gyakorlati észrevételeimet szorga- 
lommal á t fu t já k ,  ’s azokat munkájikban használják; 
gyakorlati vizsgálódásaik után a ’ dolgoknak szerencsés 
kimeneteléről még is győződhetnek.

Az oltanivaló vesszőnek megszerzésére legalkal
masabb idő a ’ késő ősznek ama szaka, mellyben a ’ 
szőlőlevelek vesszeikről hulladozni kezdvén, a’ tápláló 
nedvek forgása (circulatio) is megszűnik. Ha ezen vesz- 
szőket tavaszkor vágnók le tőké ik rő l,  azoknak jövendő 
ha jtása ik ,  minthogy fagy , és télzivatar káros befolyá
sai által sokszor nagyon ostromoltatnak, bizonytalanok 
lennének.

Az oltandó vesszőket télen által legbátorságosabban 
inkább száraz mint nedves pinczében lehet e lta rtan i,  
hol a ’ kévébe kötött venyigének alsó része 2—3 hü- 
velyknyire folyó homokban állítatik. Nedves pinczében, 
kivált ha szelelői nincsenek , a’ szemek könnyen meg- 
penészednek.

Ha kinek pinczéje nem volna, az ásson a ’ szabadban 
egy gödröt, állítsa bele hosszában a’ venyige k ö te te t ,  ’s 
ezt úgy temesse e l ,  hogy a’ kévének csak csúcsa lássélc 
k i  belőle, legczélszerűbb leszen ezen verem, ha vagy 
kertben, vagy szőllőhegyen ásatik , hol a ’ föld nem fö
lötte nedves. Ha a ’ venyigét tavasszal haszonra fordí- 
tandjuk szükség, hogy azt 2—3 nappal hamarább lágy 
folyóvízbe állítsuk j ezáltal magukba nedvességet szi- 
vandók. — Azért javaslom a’ lágy patak vagy folyóvi
zet , mert a’ kutviznek sóval és mésszel vegyült alkotó 
részei a ’ venyigének finom nedvcsőit (pórus) könnyen 
betapasztván azokat a’ szőllőtő gyökeréből beléjök szi
várgó éltető nedveknek fölszivására elfogására a lka l
matlanokká teszik.

Ha azonban folyóvízzel szűkölködnénk (ezt ugyan 
esővízzel is kipótolhatnék) ’s kemény kútvizre kellene
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szorulnunk , akkor így cselekedjünk : töltsünk meg 
szükséges mennyiségű kútvizzel egy edényt (legalkal 
masb erre a ’ hordó vagy más faedény) egy két napig 
állítsuk ki a’ szabad levegőre , harmad részét a ’ víznek 
ker t i  földel, vagy utcza homokkal szaporítván. Ez ál
tal a’ víz idegen részeitől elkiilönözvén, midőn meg- 
ü lepszik , azt a ’ lankadt vesszők élesztősére fordít
hatjuk. —

Ki távolabb vidékről akar venyigéket hozatni , az 
arra figyeljen, hogy a ’ csomóba kötött vesszőknek alsó 
része nedves fa mohhal beburkolva , vizes szalmával ’s 
ponyvával, vagy lepedővel jól bepólyáztassék, nehogy a’ 
nedvességtől valamikép megfosztatván a ’ vessző nagyon 
meghervadjon, vagy ini több egészen elszáradjon.

Ha a’ venyigéket igen messziről hozzák, ’s azokat 
bátorság végett, ’s hoszabb szálítás miatt ládába zár
já k  ; akkor szükség a ’ ládát több helyen m eglyuggatni, 
hogy a’ szemek a ’ zárt levegőben meg’ ne tikkadjanak, 
el ne fúljanak.

Ha kételkedünk valljon az igen messziről érkezett 
vagy az líton sokáig késett venyigék , életben vannak-e? 
akkor a ’ következő próbatétel nyugtatsó világosságul fog 
szolgálni.

Olvassz meg erős égettszeszben (borszesz) annyi 
kánfort, mennyit a’ borszesz magába fogadhat. Ezen 
olvadékot keverd öszve lágy folyovizzel ügy , hogy egy 
meszely vízre legalább 30—40 csepp kánforos szesz 
juthasson. Állítsd ezen olvadékba száraznak vélt vesz- 
szeidet, hagyd benne 3—4 óra folyásig , ’s ha csak vala
mi kevés élet is tenyészik bennök, bizonyára ismét föl
élednek. Ezt azonban alaposan nem rem énylhetni, ha 
a’ venyige szeszes vízbe történt mártás előtt már vég
képen el vala száradva.

Oltásra legalkasmasb idő a’ tavasznak április és majus 
hónapja, midőn t. i. a ’ gyökér nedvei már a ’ vesszőbe
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kezdenek szivárogni. Azonban oltani még akkor is le 
het , midőn a* venyigén már kis levélkék alakulnak. 
Mind a ’ két esetben sükeres lesz munkád, ha az szorga
lommal és figyelemmel párosul. Mindazáltal tanácsosb 
lenne , ha az o ltás ,  előbb hegyes helyeken, 's  azután 
történnék lapályokban, hol a ' szőllőtőke anélkül is kö
vérebb földben tenyészik; mert mig az oltás a’ hegyen 
elvégződik, addig a ’ buján hajtó lapályokban a’ nedves
ség megcsökkenik, melly ha fölösleges, oltványokra 
nézve mindig kellemetlen befolyást okoz.

Legkedvezőbb idő ezen foglalatosságra a* ködös ég, 
főkép ha délkeleti szelek (Südost) délnyugot (Südwest) 
felé járnak. Ha éjszaki szelek uralkodnak akkor őriz
kedni kell  az oltástól, valamint akkor i s ,  ha folyvást 
tartó szárazság mutatkozik. A’ forró nap, a ’ hiives sze
lek  az oltott vesszőnek gyökerére alkalmazott alsó ré
szét hamar k iszárít ják , ’s így a ’ gyökérből fölfelé tö
rekedő nedvességnek útját megrontják. Nincs, mi olly 
k é n y e s , 's a ’ levegőváltozásnak olly annyira alája vol
na vetve , mint a ’ szőlőtőke, 's bizonyára nem csele
kednénk fölösleges do lgot, ha az időnek erőszakos be
folyását tehetségünk szerint valamikép elm ellőzni, vagy 
legalább szelídíteni törekednénk , így az oltandó vesz- 
szőben szunyadozó szemnek életét a ’ rögtön elveszéstől 
megmentendők. — Innét van az i s , hogy az oltás a’ kö
vecses vagy száraz he ly ek en , leginkább p e d ig , hol 
csekély mélységű föld v a n , nem nagy haszonnal gya
koroltadig. így  történt a ' dolog ama számtalan oltvány
nyal mellyeket az 1835ik esztendő szép reménnyel mo
solygó életektől megfosztott. 1834ikieszt. a ’ legmélyebb 
gyökérig ki vala száradva a ’ föld. 1835. a’ forró nyarat 
esőzések nem m érséklették , sőt azt eláradt földi ku- 
kacz még pusztítóbbá te t te ,  ’s ez oka , hogy szőlősgaz
dáink az oltványok gyászaira akkorban könyes szemmel 
pillantottak. Már fölebb is említettem, hogy az eloltott 
nemes ág a’ gyökérnek mindenoldalára úgy rá feküd jék
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mintha vele egybe lenne olvadva. Ez olly szükséges 
föltétel,  melly nélkül kívánt süker nem következhe- 
tik. Hogy tehát meggyőződhessél, valljon a ’ veszszőcske 
megfekszi e’ tökéletesen a ’ gyökér föl színét, ezen 
próbatételt ajánlom; a* már eloltott ’s gyökér közé szo
ríto tt nemes vesszőcske felső végét vedd vigyázva szád
ba és fuj bele csöndesen levegőt. Ha az ág nem fek
szik egyirányosan a ’ gyökérre , akkor a’ levegő számos, 
kisded vizbuborék alakban a ’ gyökér fölszinén azon 
helyen tolódik k i ,  mellyen az összeilletés hijányos, 
ha pedig az említett légholyagocskák a’ gyökérnek 
oldalashasitékán bujkálnak e lő , je le  lesz annak , hogy az 
oltás tökéletes. Gyakorta akadunk ollyan vén tőkékre , 
mellyeknek fő gyökere annyira megpodvásodott, hogy 
alig képes egy két egészséges szálakon venyigéibe élet
erőt bocsátani. Illycnkor egyszersmind szembetünőleg 
kitetszik , hogy rajta teendő oltványink is sükeretlenek 
maradván meg nem foganszanának , vagy legalább nem 
gyarapodnának. Az illy esetben ássunk mélyebbre , ’s 
keressünk mellékgyökereket, ezek közűi oltandó gyö
kérnek azt választván, mellynek fája legegészségesebb
nek látszik. Egy vén tökének sokszor két három illy  
épségű mellékgyökerei vannak, niellyek a' nemes vesz- 
sző elfogadására szinte alkalmasok. Itt az az egy bök
k e n ő , hogy ezen vesszők csak rendes eldöntés után le
hetnek állandók , ’s gyümölcstermők.

Én magam is próbáltam fris vesszővel oltani ; ol
lyan vesszővel, mellynek szeme már jó  formán fakadni 
kezdett, de ebbeli fáradozásaim nem voltak egészen ked
vező sükerüek , mert a ’ fakadásba indiílt szem lekonyul
ván , annak helyén csírázandó szem későn kezde fe j
lődni , bontakozni. *) Száraz tavasszal vagy forró nyá-

*) Ezen szó alatt l e k o n y u l ,  az első hajtásnak hervadása, 
kiszáradása értetik. Ezen elszáradt hajtásnak helyén kö-
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топ az oltványok, nem igen gyarapodnak, e’ végből szűk. 
séges azokat estvénkint gyakorta megöntözni; azonban itt 
is vigyázattal cselekedjünk, nehogy a’ kellőnfölötti ön
tözés, vagy az egyszerre bőven odaöntött viz azon eny« 
vecskét leáztassa, melly az oltott vesszőcskét a’ tőkével 
egybe ragasztja. Nem kevésszer tö r té n ik , hogy az olt
ványok még junius végén i s , szunyadozván fakadás- 
nak semmi je lé t  sem mutatják. I llyenkor tanácsosnak 
tarta tik  az oltvány körülötti földet,  kézzel e lkaparn i,  
’s megvizsgálni , valljon a ’ nemes vesszőcske életben 
van e ’ ? Ez ha elszáradt, huzassék ki a’ gyökérből,  a* 
gyökér is kötelekétől megszabadhatván.— Engedj neki 
szabad levegőt, hogy minden akadály nélkül hajthas
son, ’s hajtásait szabadon nevelhesse. Jövő tavaszon az 
oldást ezen tőkén ismét véghez lehet v in n i , csak hogy 
előbb a ’ gyökérből legalább is egy darabot le kell fű 
részelni.

Az sem r i tkaság , hogy az illyen beoltott szőllő- 
gyökérnek, ámbár nemesitett részét legszebben nevelje 
i s , meg számos tulajdon hajtásai mutatkoznak. Illyen
kor fő gondja legyen a ’ szőllőmüvesnek oltalmazni a’ 
nemes vesszőt, ’s a ’ tápláló gyökeret minden fattyú
hajtástól szorgosan megmenteni. Ha az oltvány már an
nyira növekedett, hogy meglehet kötözni, tűzz mellé 
ká ro t ,  ’s függeszd hozzá czélszeriíleg , de vigyázva.

A’ megeredt ’s üdülni kezdett oltványról első nyá
ron semmi levelet vagy mellékhajtást le nem kell törni, 
mert minden iilyes sértés akadályozza növésében ’s ala
kulásában. Ezt a ’ íavaszszal történendő metszésnél vég

zönségesen egy mellékszem kezd fakadozni, mell}' a’ már 
lankadt anyaszemet kitolja helyéből. Ezen új hajtás hirte
len nyúlik ugyan ’s fáját megszokta őszig érlelni; azonban 
azon ereje, ’s nagysága még is hibázik, mellyet az első 
szemnek venyigéje lett volna mutatandó , ha el nem szárad 
vaja.
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hez viheted , ’s róla minden fölösleges ágat károsodás 
nélkül lekaszálhatsz. Vannak számos szőllőmüvesek, 
k ik  épen ellenkezőt állítván véleményemmel megegyez
ni vonakodnak, ’s azon okoskodásnál fogva, hogy a ’ 
nedvek a’gyenge veszszőcskének alanti szárában maradván 
azt annál inkább erősítsék, vastagítsák, már az első 
nyáron nyesegetik koppasztgatják oltványaikat. Igaz 
ugyan , hogy illy  erőszakos mesterkélés által a ’ venyige 
sokszor hüvelknyi vastagságra vergődik , de igaz ám az 
is ,  hogy többnyire , és épen ezen okból gyümölcstelen 
is marad, mellynek o k a ,  hogy a’ vessző, leginkább pe
dig nedves nyáron, a’ föltolongó nedvek m ia t t , gyümöl
cse lassú fogantatására és képezésére elegendő időt 
nem nyerhet.

Sokszor megtörténik, leginkább pedig meleg ég 
a la t t ,  hogy a ’ nemes vesszőcske már első nyáron egy 
két fürttel kedveskedik. Fzen fürtöket annál is inkább 
tanácsos le tördelni,  minthogy először a ’ venyige örömes - 
tebb erősödik, másodszor pedig minthogy az illyen fü r
tök a’ nélkül is r i tkán  szoktak tökéletesen megérni.

Ha a’ fiatal oltványok szemlátomásti növésökben 
egyszerre megcsökkenek, ’s a’ fővessző helyett rajta több 
mellékvesszők alakulnának , de helyekből ezek sem 
mozdulnának , ekkor csipkedd le az agácskáknak hegyeit, 
’s azt csak egy mellékágon kiméld meg, mellyből idővel 
fővessző növekedjék ; mielőtt azonban így cselekednél, 
vájd m e g a ’ gyökér körülötti fö ldet,  ’ s vizsgáld meg 
szorgosan valljon nem föld alatti kukacz' harapása okoz
ta - e a’ növési megcsökkenést ? és valóban nagy sze
rencse, ha az illy  gyilkost tettén kapha tn i ,  még mi
előtt az a ’ gyarapodó vesszőcskének csirádzó életébe 
harapódznék.

Vén tőkéken alkotott oltásokat második vagy har
madik évben már szükséges e ldön ten i , részint hogy 
azokat szaporíthatni, részint ped ig , hogy új gyökered-
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7,és által mintegy új nemzedéket lehessen teremteni. 
Ezen munka a ’ fiatal tőkéknél fölösleges, és csak azon 
esetben alkalmazható, ha rögtön - szaporítás, vagy az 
üres helyeknek hirtelen betöltése azt szükségesen meg
kívánja.

Az oltás melletti tisztaság egy ama legszüksége
sebb föltételek közül, mellyek a’ munkát kívánt süker- 
rel fűszerezik. Ha tisztátalan kezekkel fogdosod az 
oltásra már kifaragott nemes vesszőt, könnyen megtör
ténik , hogy a’ kezedről olvadozó piszok betapasztja 
ama felette finom edényeke t, mellyekben az életerő 
ide ’s tova folydogál, ’s így az oltás legnagyobb vi
gyázat mellett is elkorcsosodik.

Mindegy, akár fehér fajtú szőlőt ölesünk kék gyü
mölcsűbe, akár viszont kék fajtát fehér fürtű gyökér
b e ,  az ríj venyige’ gyümölcse mindig hasonló marad 
ama fü rtökhöz, mellyet a ’ nemes vessző lett volna tu
lajdon tőkéjén termendő ; — némelly külföldi oenolo- 
gusaink olly formán szoktak vélekedni, mintha oltás 
által a’ bornak jósága fogyatkozást, csökkenést szen
vedne. Minthogy azonban ezen alaptalan vélemény gya
korlati próbákkal nem tám ogatta tik , tanácsosnak tar
tom azt Befroy franczia Írónak itt következő állítmá
nyával e lm ellőzni, néni is érinteni. — A’ nevezett Író
nak szavai ezek : , ,Mivel a ’ szőlőfajok csak hason fa
jokkal lehetnek legszorosabb megegyezésben, vigyáz
nunk k e l l , hogy az oltandó tőke a’ nemesítő vesszőnek 
tőkéjénél kényesebb fajú ne legyen. Ennek követke
zésében, a’ mennyire lehe t,  tartóztassuk magunkat a* 
fehér fajta vesszőnek veres gyümölcsű tőkébe, és vi
szont a ’ veres fürtűnek fehérbe leendő oltásától, melly 
gyarapodhatik ugyan , de kevés haszonnal párosúl.“

En ugyan őszinte megvallom, hogy tapasztalásaim 
még annyira nem terjedtek ; legalább a’ különböző fa
j o k n a k ’s színeknek egybeforrasztásánál még eddig sem-
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mi tetemes hijányt vagy szembetűnő korcsosodnst ész
re nem vehettem.

6 J.

P i n c z e - g a z d a s á g .

Hol a’ szőlőtőnek munkálását csak egyedül nul- 
szeres foglalatosságnak ta r tják , ott a’ borkészítés bizo
nyára igen rósz lábon á l l ;  és hol ezen utolsó hibásan 
eszközöltetik, ott a ’ bornak szűke, törődése, ’s nyava
lyái kútforrásokra találván , annak hasznos megtartását 
lehetlen ítik , következőleg a ’ kitűzött kereskedési czél 
is nem csak megsemmítetik, hanem még az átalányos 
szőlőművelés is megcsökken haladásában, tökélyessé
gében. Ha ellenben ezen foglalatosságnál a ’ természet’ 
szabályai a ’ mesterség’ igazaival egybeölelkezve egy
másnak akadály nélkül kölcsönös segédeimül szolgál
nának , akkor a’ borkereskedés virágzásba j ő n e , ’s ál
tala a’ szőlőmüvesnek reményei teljesülnének ’s jó l lé te  
megvalósulna.

Ha tudnók, hogy eldődeink boraik’ forrását tenger
vízzel eszköz lö tték , hogy mustjokat megfőzték, hogy 
a’megfőzött borba sót h in tve , azt majd pinczében, majd 
szabadon, majd ismét házpadláson t á r t á k ; — ha tud
nók , hogy Chió sziget’ lakosai boros bordáikat a ’ föld
be ásva szorgosan betapasztják, — hogy a’ Cziprusiak 
szőlőmüvesei hordáikat csak felényire töltik meg, — 
hogy Madeirában azokat záratlan a ’ szabad levegőre ki
teszik , — hogy Spanyolországban ’s Portugáliában a ’ 
hordók fenéken állva, felső fenókök nyitva tartatnak, — 
hogy továbbá itt a’ kereskedő borait egy nagy törkö- 
lyös kádban, amott meg ismét kisebb edényekben, de 
magazinban, amott ismét a ’ harmadik üvegekben tart-
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j a ;  ha íudnók, hogy déli részeken az igen érett fü r
tökből facsart sűrű mustot vízzel eresztik f ö l , hogy 
könnyebben forrásba induljon, ■— hogy az Austriai ta r
tományokban a ’ mustot többszöri lefejtés által gátolják 
forrásában; h a ,  mondom, illyeneket lá tn án k ,  valóban 
mondom, hogy nem ismernők ki m agunkat, ’s ama 
sok különség ’s ellenmondások miatt nem tudnánk mi 
tévők lenni. És pedig szinte ezen mondott helyeken 
is kell  észbeli vagy tapasztalási okoknak le n n i , mel- 
lyek ezen bánásmódokat javasolják , helybenhagyják.

Magyarországban, mint a’ tapasztalás bizonyítja , 
a ’ honi borok’ javítását ’s tökéletességét csak a ’ jó ’s 
czélszerű pincze teremti; ’s itt meg is valósodik ama 
közmondás , ,a ’ pincze készíti a’ bort“ ; de azonban csak 
ügy , ha egyszersmind értünk művelés és szorgalom 
által jó italokat termeszteni.

a) Miként kelljen tehát a ’ jó  pinczének alkotva 
lenni? A’ pinczének mélységét ama helynek minősége 
határozhatja meg, a ’ hol ásatik. A ’ sík földön ásandó 
pinczének mélyebbnek kell lenni a n n á l , inelly agyag
földbe vagy sziklába vágatik. Az egyenes földön leg
alább is 11—12 lábnyi mélységű legyen a z ,  és ennek 
bolthajtása fölött a ’ földtöltés 8—10 lábnyi magosság
ra emelkedjék. A’ pincze-ajtót tanácsosabb éjszak, 
mint dél felől készíteni. H a  a ’ pincze' lejárója szabad 
ég alatt van, szükség a ’ fölötte nagy hideg’ elhárítá
sa végett kettős ajtóval ellátni. A’ szelelőlyukak a ’ 
pincze’ elején és végén, sőt annak közepén is ,  ha az 
hosszabb lenne, alkalmasan legyenek elintézve, mel- 
lyek valamint a’ nagy télben, úgy a’ fölötte meleg 
nyárban nagy részén dugassanak b e , a ’ változó lég
mérséklet befolyásának ellenszegülendők.

Pinczéinket, a’ mennyire lehet,  kocsi u ta k ,  kovács 
vagy más dörgő-zörgő műhely mellé ne ép ítsük ; az e- 
zekbeh történendő kalapálás, valamint a ’ kocsijárás ál-

7
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tál okozott földrengés a’ pinczében lévő bort is rengés
be hozván, annak több ízben káros forrását okozza. 
Fölötte káros még e’ mellett a ’ pinczében savanyú ká
posztát, kenyeret, húst,  vagy más gőzölgő eledelt ta r
tani , mellyek a ’ bornak ízét igen korcsosítják. Nem 
különben veszedelmes, ha a ’ pincze’ közelében, vagy 
mi még roszabb, tőszomszédságában, árnyékszékek , 
is tá llók  vagy konyhák léteznek, mellyekből a ’ szél 
a ’ füstöt vagy büdösséget oda csapkodja. — Legczél- 
szerűbb pinczéket szőlőhegyeken építeni , hol a ’ foly- 
vásti csend, ’s legtisztább levegő a ’ bornak javítását és 
tartósságát leginkább eszközölheti. Hlyen szőlőhegye
ken a’ föld’ melegsége ritkán halad meg 11—12 fokot, 
és a ’ pinczebeli hidegség soha sem olly erős-, hogy a’ 
bort megrontaná; sőt ha az a jtókat és szellőző lyuka
k a t  szorgosan e lzár juk , a’ légmérséklet 10—12 foknál 
erősebb nem lesz; és ezen hévpont legalkalmasabb a’ 
bor észrevehetlen forrásának folyvást föntartására. II- 
lyen pinczékben még a’ leggyöngébb borok is nemcsak 
e lá l lnak , hanem tetemesen meg is javu lnak ;  a ’ jó bo
rok pedig bennök sok esztendei tartósságot nyerhetnek. 
Innét minél inkább változik a* légmérséklet a ’ pinczé
ben ,  annál többet veszt a ’ bor értékéből.

Ataljában véve a ’ pincze egészséges levegőt kíván; 
mindenek felett pedig a ’ hordók',  falak’, ászkok’ (csan- 
té rok’) tisztán tartása igen szükséges. Ki pinczéjét gya
korta kisöpri , hordáit szorgosan törölgeti és megtöltö
ge ti ,  a ’ vakcsapot és száját (aknát) megmosogatván fris 
vízzel, nyálkájától megszabadítja, az i l ly en n ek , a ’mel- 
le t t ,  hogy pinczéjében soha rósz borai nem lesznek, a* 
m elle t t ,  hogy hordái és ászkai sok ideig e l tartanak , 
még azt is n y e r i , hogy a ’ vevő inkább ő hozzá fordul, 
mintsem olly szenyes lyukakba mászkáljon, mellyek- 
nek nyálkás falai ruháját is bepiszkolhatnák.
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A’ pinczével szoros kapcsolatban szokott állani az 
ügy nevezett sajtó-ház (p rés-ház),  mellyben a ’ szőlő 
öszvecsornoszoltatik , és a’ must’ forrása eszközöltetik. 
Találhatni is honunkban több uraságoknál ’s gazdagabb 
polgároknál hasonló épületeket, mellyek a’ hely’ fek
vése tekintetéből nem csak czélszerűen készítvék, ha 
nem olly fényűzően ’s pompásan is ki vannak csinosít
v a , hogy bennök örömmel lehet mulatozni. Ellenben 
nem lehet eléggé csndálkoznunk ama tisztatalanságon, 
melly a ’ köznépnek présházait nagyobb részint fertőz- 
teti. Minthogy az illy  épületek évenkint csak egyszer 
használtatnak, raktára ikká  lesznek mind azon ke l le t 
len jószágoknak , mellyeknek otthon nem találhatni 
he lye t;  és valóban sokszor olly tömvék i s ,  hogy az 
e^nber alig képes bennök megfordulni. Hányszor lát
j u k ,  hogy a’ csibék ’s kotlós-tyúkok az üres hordókon, 
kádakon és sajtókon röpdösvén, azokat éjtszakai tanyá
ul választják! Csuda-e, ha illy helyen a ’ 10—11 hóna
pig ganéjjal fedett borszűrő edények megrothadnak ’s 
kellemetlen szagot vesznek m agokba, melly a’ forran
dó mustal , később pedig magával a ’ borral is közöl- 
tetik? Mindenütt por ’s pókháló mutatkozik, ’s a’ vin- 
czellér kötelességét már teljesítettnek v é li ,  ha szüret 
előtt néhány nappal a* szüretelő edényeket kevés vízzel 
meglocsolja, vagy kiöblíti. A’ tisztaság a ’ szüretben 
k ivána tos , de a’ pinczegazdaságnál elkeríílhetlen szűk» 
séges. A’ s a j tó k , kádak , hordók, csapok , aknák , fer
tá lyok, merőczék, midőn azokat használni akarjuk, leg 
tisztábbak legyenek. Távoztassuk, a ’ mennyire lehet,  
a’ rézedényeket, ú. m. rézinerőczéket, csapokat, mel
lyek mérges zöld rozsdát vesznek m agokra, ha foly
vást és különösen tisztán nem tartatnak. Még a ’ do
hányzást is jó  lenne a pinczebeli dolognál m egtiltani, 
m ert,  ha sokszor beteges embernek kellemetlen szagú 
szájából kigombolygo füst a’ fertályban hordandó bornak

7 *
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fölszínére csapódik, annak bizonyára kellemes nyoma
tékül nem fog szolgálni. Minthogy azonban ezen tárgy
ról folyoirásom’ következő füzeteiben bővebben szándé
kozom szólani, i t t  azt félbeszakasztom, ’s csak a’ bor
nak tartásáró l,  leginkább pedig az e ladó, vagy házi
italra rendelt bornak tisztán tartásáról fogok értekezni.

c) A' bor fe jtésrő l.

Emberi iparkodás és mesterkélés nélkill a’ bormü- 
velés jutalmazó nyereséget nem nyiíjthat. A.’ bor fia
tal gyermekségétől fogva egész késő koráig megkíván
ja  a ’ velebánást; és a ’ mesterségnek szükség azt hely
rehozni, a ’ mit a’ természet sokszor elmulaszt; a’ dur
vaságot mesterség tisztítja ki göröngyeiből.

Azon üj fehér bor, melly a’ pezsgő forráson túl es
vén , a’ hordóban csöndesen vesztegel, munkálkodásá
nak legfelsőbb fokára még el nem ju to t t ;  az az ,  még 
mindig zavaros, és dolgozik; de minthogy már ezen 
sisergése észrevehetlen, tehát ezen időpontot lassú for
rás’ idejének nevezhetni. Ezen forrás a ’ szőlőfürtök* 
érettségéhez ’s a ’ czukor-részek’ mennyiségéhez képest 
sokszor egész esztendeig, sőt tovább is eltarthat. No
vemberben azonban a ’ középszerű fehérbor rendszerint 
már meg szokott tisztulni. Ha az illy  bor homokos, 
agyagos, vagy más kövér földön termett, hol a’ tőkék 
mindig bőven gyümölcsöznek, ott igen czélirányosan 
’s hasznosan fog cselekedni a’ vinczellér, ha az ollyan 
bort ,  habár zavaros lenne is ,  még azon esztendő’ vé
ge előtt lefejtené. Ez által megmenti azt nyúlósságá
tó l ,  melly nyavalya a’nélkiil is minden kövér földben 
termett, vagy rósz szőlőfajtából facsart borokba be szo
kott lopódzni. Ha a ’ javaslott fejtést februariusban v. 
marcziusban ism ételed , borodat minden tekintetben e- 
gészségben ’s jóságban fogod eltarthatni. — Hason 
óvakodást kívánnak ama borok , mellyek mély völgyek-
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ben 's tökéletlen érettségi! fürtökből facsartatnak. Á- 
taljában mondva , annál jobb 's tartósabb lesz a’ fehér 
b o r ,  minél többször megszabadul a’ fejtés által söpre- 
jé tő l ; ide értvén, hogy ezen munkát alkalmas időben, 
ú. m. ju n iu s ,  ju l iu s ,  augustus és September hónapok
ban, azaz a’ szőlőtőnek munkálódásakor, t. i. leveled- 
z é se , virágzása, ’s fürtjeinek érése idejében végez
zük. Az közönségesen igaz m arad , hogy a’ kisebb 
mennyiségű fehér borokat csak egyedül gyakor fejtés 
vagy tíjabb ’s erősebb borral feltöltés által lehet évről 
évre eltartani ’s megmenteni.

Minthogy a’ veres bor már pezsgő forrása’ a lka l
mával nagyobb részint megülepedvén, söprejét a’ kád’ 
fenekére bocsátja; szükségtelen ezt egyezernél több
ször lefejteni,  annál is inkább, minthogy a’ gyakor 
fejtés által színe megvesztegetődik, mellyet azonban a ’ 
veres bornál mindig tekintetben kell tartani.

Minden különösebb mcsterkélés és zagyválás (pan
csolás) a ’ bor m elle t t ,  lígy szinte a’ veres bornak fes
tése kárhozatos. A’ veres bornak csak a ’ törkölyös for
rás adjon tökéle tes , egészséges és állandó festéket. Min
den más festőszer, ha mindjárt nagyobb része forrás 
által megemésztődött i s ,  fölötte veszedelmes. Alkal
matlan esztendőben, midőn a’ szőlőfürtök tökéletesen 
meg nem érhetnek , a’ borgazda tetemesen nyerne, ha 
az éretleu kék fürtökből inkább fehér mint veres bort 
facsarna; máskép csak a’ vevőt, sőt később önmagát 
fogja megcsalni.

d) A ’ borok’ szépítéséről 's készítéséről.

Midőn az országban ide ’s tova utazám, sokszor 
vala szerencsém a’ magyar földbirtokosok’ annyira ma
gasztalt vendég-szeretését tapasztalnom, és az ízlést ’s 
étvágyat kielégítő étkeiket magasztalnom. De nem ke
vésszer kedvetlenítettek el illyen helyeken az ízetlen za-
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varos italok • ezek engem annál inkább szomorítottak, 
minthogy csapán csak a’ szőlőművelésnek ’s borgazda
ságnak kedviért tettem hoszas utazásomat. Valóban 
botránkoztató is ,  midőn egy istenáldotta bortermő or
szágnak ajándékait annyira megvetve és elhenyélve szem
lé l jük ,  hogy a’ bort sokszor alig hihetjük magyaror
szági termésnek. Ezen jelenések pedig egyedül a’ bor
készítési tudatlanságnak , vagyis inkább egy határta
lan restségnek szüleményei. Ez oka , hogy sokszor olly 
zavaros, olly gyomrot és egészséget rontó borokat kell 
mind a ’ háziúrnak, mind pedig kedves vendégeinek 
hörpölgetni. Valljon pedig tehet-e az ember jobbat 
annál, mintha táplálékait legtisztábban tartani xigyeke- 
zik ; már pedig a ’ bornak tisztaságát nem csak a ’ gyo
mor és ízlés, hanem még a ’ szem is megkivánja. Es 
ezen utolsó föltétel vitte a* borkereskedőket arra a’ 
gondolatra, hogy boraikat mesterség és ártatlan eszkö
zök által tökéletesebben tisztítanák, általa a’ szomjas 
ivót a ’ bor’ jóságáról meggyőzendők. Ha az étek a ’ 
szemet csiklandozza, azt az ízlés a ’ gyomornak bizo
nyosan ajánlani fogja, melly némellykor az ebeli e- 
rötetést el is szenvedi. Es mindig igaz m arad , hogy 
a’ gondolkodó ivó elkerülhetlen ama gondolatra veteme
d ik , hogy most a’ borral olly részeket vesz magához, 
mellyek inkább a ’ pálinkás kazánba, ’s később a’ ganéj- 
kupaczra (domb) tartoznak. Itt nem szólok azon vin* 
cze l lé rek rő l , kik erős munkával foglalatoskodván , a ’ 
nehéz eme'sztetű é teleket ’s italokat könnyen megemész
t i k ; ez a ’ városi és falusi kényelmes gazdának nem 
tulajdona. Ama parasztoknál a* zavaros bor ételül *s 
italul szolgál. De ki teheti ,  és egészségének föntartá- 
sát szívén hordozza, az különösen ügyeljen a r ra ,  hogy 
közönséges asztali i talát a’ lehetőségig tisztán ta r tsa ,  
és önmaga készítse. Ennek következésében fölhozom 
itt ama fogásokat, mellyek által a’ bornak nem csak
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állandóságát, hanem tisztaságát és szépségét is hatal
masan eszközölhetni.

A ’ fejtés által elválasztjuk ugyan a’ bortól annak 
tisztátalan söpredékét, és ez által elmellőzzük annak 
romlást szerezhető okait;  de mindazáltal még is meg
marad abban valam i, melly csak egyedül azon előké
születek által küszöböltethetik k i ,  mellyeket mi bor- 
szépi'tésnek vagy tisztításnak nevezünk.

A’ bortisztítás tudománya minden borgazdának el- 
keriilhetlen szükséges; ez által a ’ bor nem csak jóizű- 
vé té te t ik ,  hanem még az líjolagi forrástó l,  melly a ’ 
rósz pinczékben gyakorta megtörténik, fölmentetik. Es 
bizonyára könnyebben, jutalinasabban találna a' boros
gazda borvevőt, h a ,  mint a ’ franczia és ra jnav idéki, 
a ’ bornak ártatlan tisztántartását értené. Azon bo rok , 
mellyek egyenes és termékeny földben te rm ettek , nyál
kás részeiknek bősége miatt sokszor egész esztendeig 
is zavarosak m aradnak , és zavaros színök miatt sok
szor vevőre sem akadnak , holott a’ kevés fáradsággal 
járó  tisztítás annak kelendőségét szerezhetett volna.

A ’ tisztaság egy ama fő tulajdonok kö zü l ,  mellyet 
minden italban elkeriilhetlen megkívánunk. E ’ nél
kü l még a* legjobb ízű borok is csömört okoznak, tu
lajdonképen ugyan nem azé r t ,  mintha a’ zavarék által 
a ’ szem megsértetnék , hanem hogy azon idegen részecs
kék , mellyek a ’ bor’ tisztaságát homályosítják, annak 
kellemes ízét mintegy elburkolván, természetét is e l
változtatják.

Ezen tekintetben , minthogy a’ nem csak szájnak , 
hanem szemnek is elegendően kellemes bort készítő 
mesterfogások még köztünk közönségesekké nem le t
t e k , a ’ külnemzetektől igen messzire vagyunk elszige
telve.

Legközönségesebb , legolcsóbb ’s legegészségesebb 
bortisztító vagy szépítő szerek: a ’ t e j , to jásfehér , leg-
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inkább pedig a' vizahólyag. Ezen utolsóval leghaina- 
rébb czélra ju tha tn i ,  általa a’ bor kevés napok alatt 
m egtisztu l, holott a’ tej vagy tojásfehér csak három 
hét alatt végezheti eme szolgálatját.

10—12 akó nehéz, kövér bornak tisztítására 3 lat 
vizahólyag untig elég, sőt ha a ’ tisztítás olly időben 
tö r tén ik ,  mellyben a’ bor belsőképen nem dolgozik, 
akkor ezen szolgálatot 2 lat is képes teljesíteni. — A’ 
savanyú , kemény és csípős borok sokkal könnyebben 
tisz tu lnak, ’s ezen tisztulásra 10—12 akónál' elégséges 
egy lat vizahólyag i s ,  mint ezt én magam is több íz
ben tapasztaltam. — Minden tisztítandó 5bor húzassék 
le elősször tisztán söprejéről, mivel minél tisztább a’ 
bo r ,  annál hamarább tisztul ’s fényesül. A’ -beteg, tö 
rődött , vagy fanyar borokat először meg kell gyógyí
tan i ,  azaz minden betegség-anyagtól megszabadítani. 
Bizonytalan időben, u. m. vagy fölötte meleg nyárban , 
vagy pedig a ’ forrás’ idején , szükség nélkül bortisztí
táshoz ne fogjunk; de ha ezt a ’ szükség k ívánja , tehát 
il ly  időben mindig kétannyi vizahólyagot kell használ
ni; — a’ bor legalább is 14 napot kíván tisztulási nyu
galmára.

Honunkban több olly borok vannak, mellyek töm
ve lévén borkő ’s más idegen alkotó részekkel, magok
ra hagyva nem könnyen tisz tu lnak , sőt ha tisztulnak 
i s ,  fényöket minden légmérséklet - változásnál elveszt
vén , észrevehető forrásba indulnak; az i l ly  borokat 
tehát tisztítani,  szépíteni szükséges.

Ha tehát 10 akó hasonló bort szépíteni ak a ru n k , 
fönenilített kedvező időtájban végy 2 lat vizahélya- 
g o t , törd meg azt egy törzsökön kalapácscsal, vagy pe
dig mozsárban , úgy hogy porhanyóvá és könnyen tör- 
hetővé váljék. Ezen öszvetördelt darabok üvegbe vet
tetvén, rájok tiszta víz öntessék; 12 óra múlva ezen 
hólyagdarabok annyira eláznak, hogy rólok a’ víz le
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öntetvén , könnyen szétoszlanak. A’ szétoszlás után is
mét üvegbe vettetvén, fris vízzel öntessenek le ,  ab
ban egy egész éjszakát töltendők. Másnap szűrd tisz
ta ruhán keresztül , akkor az így elkészített vizahólya
got gyurmolgasd újaiddal mindaddig, inig az finom 
tésztává nem válik. — Ezután midőn három fertályos 
merőcze, és egy kár mentő a’ szolgálatra tökéletesen 
tisztán á l lanak , a ’ borszépíteshez e’ következő módon 
foghatunk. A’ szépítendő boros hordó megcsapoltatván, 
ereszsz le belőle egy fertály bort, mellyet tégy félre. A’ 
második fertályodba hasonlólag eressz annyi bort,  hogy 
annak harmada megteljék. *) Most fogd a’ harmadik 
fertályost , vesd bele a ’ kovásszá vált vizahólyagot, ’s 
tölts rá mintegy két meszely tiszta vizet, ezen víz
ben habargasd kezeddel a ’ hólyagot olly módon, mint 
midőn borotválkozni való szappanhabot készítesz. A’ hó
ly ag ,  habarás által mind inkább kisebb lesz , inig vég
re egészen el nem enyészve a’ vizet sűrű habbá változ
tatja. Most fogj kezedbe egy erős főzőkanalat,  és önts 
a ’ habra a ’ félretett fertályosból egy meszelynyi b o r t , 
mellyet azonban a ’ főzőkanálal mintegy két óraperczig 
gyorsan babargass. I l ly  módon töltsd rá a’ második 
meszelyt i s ,  és most már a ’ folyvásti habarás után a’ 
keverék megkocsonyásodik, és mindig tisztább lesz; a ’ 
bort ezentúl folyvást öntözgetheted rá , azt a ’ kanállal 
mindaddig kevervén, mig a ’ félre tett fertályosból a' 
bort mind rá nem öntötted. Most ezen elkészített ke-

*) Azt szokás mondani , hogy minden szépítésnél egy köntös 
vonatik le a* borról: ez valóban igaz is lehet; de hogy, 
mint följebbi említe'sem szerint honunkban több borok lé
teznek , mellyekról károsodás nélkül le lehetne húzni a’ 
köntöst, tehát mi itt csak azt állítjuk, hogy a’ borszépí
tést csak ollyan helyen kell intézni, hol azt az alkotó 

'részeknek keveréke okvetlen megkívánja.
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veréket csorgasd egyik fertályból a* másikba legalább 
10—12-szer egymás után , hogy így a’ keverék annyi 
habot vessen, melly a* fertályosból szinte kidagadjon. 
Ekkor fogd az ön tőkannát, töltsd ezen habos keveré
ket a ’ hordóba, ’s ha vele meg nem telnék, tehát öntsd 
rá még a’ harmadik fertályosban megmaradt bort i s ; 
ezen foglalatosságnál azonban arra kell vigyázni, hogy 
a ’ hab a ’ hordó’ szájánál meg ne rekedjen, mert így 
sok bor veszendőbe menne. Fzután öblögesd ki a’ ha
bos edényeket, töltsd az öbledéket is a ’ hordóba; mi
dőn pedig ezt véghezvitted, veregesd meg kalapácscsal 
a’ bordó’ oldalát, hogy ez által a ’ hab között létező le
vegőt abból kiszoríthasd. Ezen kopogás által a ’ hordó
ban mindig több és több fogyatkozás lesz ,  melly bor
ra l  pótoltassék ki. A’ kalapálás ’s töltögetés mindad
dig tö r tén jék ,  mig a ’ hordó* száján tisztán ’s hab nél
kül bor nem mutatkozik. Ezután verd be szorosan a’ 
hordó’ sz á já t , törülgesd meg köröskürií l , ’s engedj ne
k i csöndes nyugalmat, hogy tökéletesen megtisztulhas
son. A’ vizahólyag eleinte a’ bor’ fölszinén lebeg , de 
rövid idő alatt a’ hordó’ fenekére ülepedik , melly a l
kalommal a ’ bort homályosító ’s forrást okozó minden 
tisztátalan alkotó részeket magával ragadván , a ’ bor
nak kellemes fényt ’s világosságot ad. — 3—4 nap
múlva a' hordó fö lny it ta t ik , az üresség fris vízzel ki- 
pó to l ta t ik , a ’ dugacs minden nyálkásságtól megszaba- 
d í ta t ik ,  ’s xijra a ’ hordó’ szájába verve, az mintegy 
6 napig zárva ’s nyugalomban tartassák. Ekorra  a’ tisz
tulás bevégződött, ’s a’ bort már le lehet fejteni; ez 
által a ’ leülepedett tisztátalanságot elkülönözvén. De 
mithogy a ’ finom könnyűségü vizahólyag a ’ hordó’ fe 
nekére tökéletesen sohasem ülepszik, ’s minden legk i
sebb mozgatásnál vagy zavarásnál fölfelé tö rekszik ,  
tehát az tanácsoltatik , hogy a ’ dugacsot minden erő
sebb verés nélkül vegyük ki a ’ hordóból, ’s a’ fejtéssel
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egy pár óráig várakozzunk, az álta l  a’ kopogatás okoz
ta zavarodásnak az ülepedésre időt hagyandók. H a a’ 
tisztítandó bor közönséges házi italra rendeltetett ,  azt 
tanácsos lenne kisebb hordókba fejteni, ’s így egy
másután használni. Ki pedig tiszta ’s változhatlan ita
lát sokra becsüli az még okosabban cselekszik , ha egy 
kis hordócskát üvegekre (a* savanyuvizes üveg legol
csóbb) fejt le. Ezen jól bedugott,  's pinczében vagy 
hűvös kamarában oldalra fektetett palaczkokban a’ bor 
legtovább ’s legjobban megmarad —- ezen módot lehet 
minden apróbb hordócskánál ismételni. Ez által még 
azt is nyern i, hogy az ember virágos bort soha nem 
iszik , inellyet bizonyosan innia kellene , ha a ’ bor csap
ról eresztetnék.

Ha a ’ nagyobb hordóból fejtés alkalmakor a’ bor 
már zavarosan ereszkedik, ’s üvegpohárban köd formán 
mutatkozik, jó lesz azon maradékot egy akós edénykébe 
fe jten i,  ’s neki 3—-4 napi isinéti ülepedést engedvén, 
róla a ’ mondott idő után a’ tiszta bort lemeríteni. Hogy 
pedig ezeu bánás módnál sok bor veszendőbe ne men
jen , készíts egy ílanelzsákot, inelly formájára a ’ 
túrós zsákhoz hasonlítson , várj szájára 4 akasz téko t , 
függeszd valarnelly edény fölé , töltsd bele sűrű seprős 
borodat; ez eleintén zavarosan fog ugyan lefolyni, de 
későbben mindig tisztábban ereszkedik; ezen tisztább 
folyás észrevételénél folyasd azt egyenesen hordócskába 
vagy palaczkokba, vagy fordítsd hordóid töltögetésére. 
Ki ezen egyszerű bánás módtól nem irtózik , annak min
dig jó  asztali borai lesznek , ’s fölmentetik azon aggo
dalomtól , meilynél fogva virágos vagy csapról folyó 
ecztes borait kellessen jav ítan i,  helyrehozni.

Azon tá jékon, hol vizahólyagot nem szerezhetni, 
a’ hijányt tojásfehérével is ki lehet pótolni. Tégy egy 
faedénybe 3—4 tojás fehéré t ,  keverd azt seprőkoróval 
vagy főzőkanállal m indaddig , inig sűrű habbá nem
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válik. Ekkor a' fönmondott mód ezerint töltsd azt egy 
akós hordódba (mert gyakorta annyi kívántatik) ’s bo
rodnak szép szine lesz.

A ’ tej is foganatos eszköz a* bortisztitásra , ’s öt 
itcze ÍO akóra elégnek ta r ta t ik , t. i. a ’ tejet egy fertá- 
lyosba zagyváid öszve de rekasan ; keverj bele négy 
lat borkövet, a ’ fönemlitett mód szerint önts bele las- 
sankint bort ,  ’s folyvást kevervén ereszd azt hordódba. 
E ’ két tisztítás módnál azonban a ’ szépités halkabban 
történik ’s a ’ kivánt süker 14—20 nap előtt ritkán 
mutatkozik.

A’ veres bornak szépitése , minthogy ez közönsége
sen magától meg szók ott tisztulni igen ritkán szükséges. 
Ha ezt azonban a’ szükség megkívánná , tehát tojásfe- 
hérivel könnyen véghez viheted 3—4 tojás egy akóra 
untig elég.

e) A ’ borok n y a v a l y á j i , 's a zo k n a k  o rso sló  s z e r e i .

Fölösleges lenne e’ helyen mind azon gyógysze
rekről szólani, mellyek a ’ borjavitás ügyében olly hal
mozva ajánltatnak a ’ kocsmárosoknak és pinczemes- 
tereknek.

Ezen értekezésnek tárgyául csak azon rövid tanács
iatok szolgálnak , mellyeket a ’ borgazdák egyszerűen 
fölfoghatnak , ’s alkalmazni végrehajtani képesek 
lehetnek. Én előadásomban olly értelniességet keresek, 
hogy általa magát kiki könnyen fö lta lá lván, kármen
tesítethetik.

Ataljában véve Magyarországban a ’ bornak há
romféle betegsége van ; úgym in t:

a) A’ bornak nyúlóssága,
b) annak vörös vagy fekete törődése és
c) ugyanannak megsavanyodása.
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Ezen betegségek ellen vannak átalányos gyógy
szerek , mellyek által az elromlott vegy beteges bort,  
később, vagy korábban megorvosolhatni.

Ezen gyógyító eszköz a ’ megromlott bornak még 
forratlan borral keverésében lé tez ik ,  ez által a’ gyönge 
bor vesztett erejét ismét visszanyeri, 's a* betegség
anyagot eltávozhatja; ezen keverékről,  valamint a* 
mondott nyavalyák széttaglásáról közelebb fogok ér
tekezni.

1) A' bornak nyúlóssága.

Közönségesen csak a’ lapályokon , agyagos, vagy 
ganajjal fölötte hizlalt fekete földön termett fehér bo
rok szoktak nyúlósokká lenni (Zähwerden). Ezen á lla
potban elveszti a ’ bor folyósságát, és izét 's olajként 
nyúlik. Ezen bornyavalya közönségesen a ’ második 
forrás után tám ad , 's ha rögtön elejét nem á l l j u k , 
igen tartós lesz. E ’ nyavalyának leghamarább ellen
szegülhetni , ha a’ nyúlós borba mintegy harmadrész 
kemény ’s mintegy csipős bort öntve, azt három hétig 
nyugodni engedjük , ezután pedig a’ bort egy büdöskő 
gyertyával kifüstölt (Einschlag) hordóba lefejtjük. Szük
ségben ezen czélt erős borseprővel is elérhetni. Ha pedig 
a’ vinczellér e’ borainak lij bor eledelt nem vehet (mi 
a’ szegény gazdánál közönséges) ha továbbá fris bor
seprőt sem képes magának szerezni, akkor igy csele
kedjék : felét nyúlós borának fejtse le egy más hordó
b a ,  a’ két félig teli hordóra üssön szorossan dugacsot , 
’s hömpölygesse mintegy félóráig a ’ hordót, hogy a ’ bor 
jól öszvetörjék, zavarodjék. Ekkor adj a ’ bornak egy 
negyed darab büdöskő gyertját (Einschlag), töltsd a’ 
két edénybeli bort ismét egy hordóba; mi az ide ’s to
va fejtés által elpazarlódott pótold ki fris kútvizzel, ’s 
igy hagyj jól bedugott borodnak egy hónapi nyugalmat. 
Ez idő a l a t t a ’ bor megtisztul, ’s ekkor fejtessék meg,
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nehogy a ’ fenékre ülepedett nyálkásság ismét ártalmas 
forrást okozzon.

Eme bor nyavalyának azonban elejét lehet venni, 
ha t. i. az e rős ,  kövér és nehéz borokat első pezsgő 
forrásuk után lefejtvén, seprőjüktől megmentjük ’s fe- 
bruariusban szinte azt cselekesszük. E’ kétszeri 'fcjtés á l 
tal elmellőztetik mindazon tisztátalanság, melly a ’ bor
nak nyavalyát lett volna okozandó. Ezen előkészüle
tek bizonyára megmentik a ’ nyavalyától ama borokat , 
mellyek közönségesen megszoktak nyúlósodni.

A ' born a k  v ö rö s  es f e k e t e  tö r ő d é sé .

Ezen nyavalyának, mind a’ fehér ,  mind a ’ veres 
bor alá van vetve. A’ törődésnek oka a’ szeszfogyatko
zás rósz pinczékben , rest bánás a ’ bor k ö rü l , a’ bornak 
nagy hidegben vagy melegben történt távolba szálitása 
’s a’ légm érsék le tnek , levegőnek a’ borra befolyása, 
leginkább pedig a’ szüreti sok esőzés, vagy szüret előtti 
fölötte nedves idő. —

A’ törődött bor valamint természeti színét, úgy 
bon'zét is el szokta veszteni. Ha ez vörös tö rődés , ak 
kor vagy halavány fehér , vagy közönségesen tégla szín
re változik. Kék lesz e llenben, vagy épen fekete, ha 
fekete törődése van.

A ’ vörös törődést erős ríj borral hamar meg lehet 
orvosolni, csak hogy azután szaporán fejtessék és szépi- 
tessék meg.

En fekete törődést is orvosoltam ríj borral ; ezen 
bornyavalya legveszélyesebb ’s azért a ’ törődött bornak 
új borral kell k ipotolta tn i; a’ kivánt süker pedig csak két 
hónap után mutatkozhatik. En azonban itt egy más mó
dot javaslok, melly a ’ betegséget megragadván, azt ha
mar meg is emészti. E ’ végből minden halasztás nélkül 
a lkalm aztassék, nehogy elkésve, sükeretlen maradjon.
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Tíz akó fekete törődésü borodnak végy a’ patiká

ban három lat sósavanyt (Salzsäure), öntsd azt hordód
b a ,  ’s oily sebesseggel zárd be annak száját, minővel 
csak lehet. Nyolcz vagy tizennégy napra fejtsd le a* 
seprőről, ’s ha a ’ bor fehér, vizaholyaggal , ha veres , 30 
tojás fehérivei azonnal szépítessék meg. Ez által a ’ bor 
visszanyeri jó sá g á t , ’s tartósságát. E ’ magasztalt gyó- 
gyitó mód épen olly á r ta t lan , valamint ujdon u j , én 
ezt minden borkereskedőnek, kocsmárosnak és vinczel- 
lérnek olly szívesen ajánlom, valamint bizonyos vagyok 
annak mindenkori legsiikeresb foganatjában.

A ' born ak  s a v a n y o d á s a , e c z te se d e se .

A’ bornak savanyodása még közönségesebb nyava
lya, mint a ’ mellyről már szólottunk. Ez ha egyszer el- 
harapódzik , igen sebesen terjed, ’s az egész bort ,  ha 
csak idején elejét nem vesszük , eczetté változtatja. A’ 
borsavanyodást is a ’ rósz , és henye bánásmód okozza. 
Éhez já ru l a’ rósz pincze , ’s ama gondatlanság, melly 
a ’ levegőnek a’ borra hatását nem gátolja. A’ levegő, 
borral öszveeresztve valóságos savanyú kovász. A’ fehér 
borokat csak líj borral feltöltés által lehet orvoslani. 
Ha az ó bornak gyönge metszése van, akkor tíz akóra 
közönségesen két akó új bor szükséges ,  ide értvén en« 
nek seprőjét is. Ha a’ bornak élessége már érezhető, 
’s annak ecztes szaga már elhatalmazott, akkor két an
nyi új bort végy orvosságul. Háromannyi új bor pedig 
akkor k ivántatik , ha a’ bor tökéletesen etczetté vált. 
A ’ savanyodott bornak ujjal keverése mindjárt ennek el
ső forrása után történjék, hozzá vevén a ’ seprőt is. E- 
zen keveréknek foganatossága igen lassan eszközöltetik, 
és sokszor még harmadik hónapra sem láthatni annak 
sükerét. Az új bort minden esetre november vagy de
cember hónapban kell a’ savanyodottra tö l ten i , hogy 
azt következő marcziusban már lelehessen fejteni. Ezen
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foglalatosságot azonban ágy kell intézni , Hogy a ’ bor 
nyáron legalább még egyszer lefejtetvén, szüret után 
ismét kevertessék meg áj de még is már nem seprős 
b o r ra l ,  ez által tartósabb fog lenni.

Epen 1829ik évben tapasztaltam, hogy a’ savanyo- 
dott, vagy inkább ecztes borokat édes mustal föleresztés 
által helyre lehet á ll í tan i , a ’ dolog igy történhetik:

Hét akó savanyá bor javításához végy 3—4 akó 
sajtó alól folyó szinmustot, öntsd azt megecztesedett 
borodra, ’s hadd ú g y ,  míg egészen meg nem forrott.

A’ bor forrásának je le i  kivált hűvös őszi napokban 
igen későn mutatkoznak, ’s az alig észbe vehető siser- 
gés négy hónapig is el szokott tartani. Ha marczius 
vagy április hónapokban a ’ bor már megtisztult, fej
tessék le ismét seprőjéről egy igen tiszta edénybe. Ezen 
javaslatom saját tapasztalásomon a lapu l ,  mert 1829dik 
esztendőben általa egy hordó ecztes boromat tökélete
sen helyre állítottam.

Az ecztes veres borokat is hasonló módon lehet 
megorvoslani, sőt ezen válalat annál szaporábban ’s kö- 
nyebben eszközöltethetik, ha a ’ savanyu veres bor azon 
veres must törkölyére ön te tik ,  mellyről kevéssel ez 
előtt a’ megforrott veres bort leeresztettük. Három 
nap elég a’ borsavanyáságának megsemmisítésére; vi
gyázzunk azonban , hogy midőn azt az említett törköly
ről lehúzzuk, ugyan azon hordóba ne tölcsük , melly- 
ben ecztes állapotjában tarta to tt ,  a’ hordóba mélyen be
szivárgott ecztes szag a ’ bornak nyavalyáját ismét visz- 
szaszerezheti. Sokkal nehezebb a ’ dolog , a’ megsava- 
nyodott aszá bo rn á l , minthogy itt az uj borral föltöl
tés még nagyobb kárral párosul.

Ezen nemű borokat is lehet ugyan orvosolni, de 
csak rövid időre ,  ha t. i. az eczetsavany, főzött füvek
kel mérsékeltetik , vagy hideg vizben felolvasztott 
mészszel egybe kevertetik. De minthogy ezen óvó sze-
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rck a ’ nyavalyát csak hátrálta tják , 's azt ereszen el 
nem emésztik, tana'csos , hogy az illyen bort hevenyé
ben italul haszná ljuk , vagy azt jutalmasan e la d ju k ; 
de egyszersmind utána lássunk , hogy többi boraink 
hasonló veszedelemre ne jussanak. Mert valamint a’ 
mértékletes ember okos életmódja által sok nyavalyá
nak ellenszegülhet,  úgy az okos és szorgos pinczegaz- 
d a , óvakodása ’s gyakor vizsgál gatása által borainak 
romlását igen könnyen elháríthatja.

Ki boraira szorgalmasan szokott ügyelni, kipinczé- 
jé t  gyakortább megtekintve , hordáit mindig tisztán ’s 
telve tartja , ki asztali ó borait évenkint egyszer meg
fe j t i ,  ’s a ’ légmérséklctnek szüntelen változását pinezé- 
jében meggátolja , az az , imént előadott gyógyszerekre 
soha sem fog szorulni.

7- §•

I834ik bortermő cv körülményes leírása. Az 
ekkor szerzett, ’s hason években hasznos tanú

ságul szolgálható tapasztalásoknak fölosztása.

Az emberiségnek nagyobb része fölötte hajlékony 
a’ bizonytalan remények, kábító álmodozások, ’s egy 
kétes jövendő ölébe simulni, és az olly sokszor hasz
nos tanúsággal 's óvakodással világoskodó multat emlé
kezetéből önkint kiküszöbölni. К zen ártalmas szokás 
a ’ m ezei, leginkább a ’ szőlős gazdánál igen nagyon el
hatalmazott. Tőlök a’ term ékeny, sovány vagy közép
szerű évek úgy elsuhannak, hogy nyomai sem marad
nak emlékezetben ; holott sokszor a ’ múltak emlékezete 
cselekvésük körében hasznos útmutatásul fogna nekik 
szolgálni. Ők semmire sem figyelnek, 's csak kevés 
ideig*emlékeznek a’ száraz hagyományokra, mellyek-

8
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nek szavai azokat hasznos elmélkedésekre semmi mó
don nem serkenthetik . Ugyan is valljon mit halhatunk 
már csak jelenkorunkban is amaz alig múlt 181 ü k  ál
dásteli évnek tu la jdona iró l, mellynek fölséges borbeli 
adománya ma már olly csekély mennyiségben találta- 
t i k , mit halhatunk egyebet ama szomorú 1813, 1814, 
1815 bortermő évekről, minthogy amaz tökéle tes ,  eme
zek pedig kevés, vagy épen semmi borterméssel nem 
szolgáltak. De ama tulajdonokról , mellyek őket 
bé lyegez ték , mellyeknek tudása jelenkorunk hibájit 
k isebbíthetné, meggátolhatná, ma már senki sem em
lékezik. De valóban mind eddig még senki sem is ve
temedett ama gondolatra , mellynél fogva gazdasági te
kintetben egy időjárást tárgyazó ’s a ’ gazdáknak, legin
kább pedig a’ szőlőmüvesnek útmutatást nyújtó évkönyv 
lenne javaslandó. A ’ múlt idő nem csak a’ közön
séges élet viszonyaira, hanem ’s leginkább a ’ szőlőbeli 
gazdaságra legjótékonyabb befolyással b i r ; e ’ végből 
a ’ gyakori tapasztalásokat észrevételeket ’s tüneménye
ket necsak szorgosan zárjuk emlékezetüunkbe, hanem 
azokat egyszersmind Írásba foglalni el ne mulaszszuk. 
íg y  ezek nem csak el nem enyésznek, hanem nálunk 
megörökülvén mindig tan/tó mestereink lesznek.

Igaz ugyan , hogy a’ hagyományok nyomain ju t 
hattunk leginkább a ’ szőlőművelés isméretére , és szük
séges kieszközlésére, ig a z , hogy a' hagyományok sza
vai csöndítctték füleinkbe , hogy a* f o r m i n t  szőlőfaj 
T o k a j , a’ kék k a d a rk a  pedig M én es , Szeréin és Szek- 
szárd hegyein legjobb éghajlat alatti földben gyarapod
n ak ,  de ezen sugalatok a’ mellett , hogy még igen tö
kéletlenek, nem is átalányosak. — Egészen más alakot 
öltene magára a* dolog , ha eme hagyományok Írások
ban léteznének; illyenekből k itanu lha tnók , valljon mi 
okozta teszem az ezelőtti évben a ’ jó  borkészíthetést ? 
melly fogások által hárítatott el sokszor a ’ mutatkozó
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veszedelem, minő foganatjai valának venyige nemesíté
seinknek , ’s melly gyümölcscsel kedveskedtek azok a ’ 
művelőnek ? Ekkor bizonyára szőlőművelésünk legjobb 
lábon állana nem is volnánk kénytelenek hallani ama 
szemrehányást, melly azt kiáltozza , hogy honunkban a’ 
természet sokat ajándékoz , de mi azt gondatlanságunk 
’s fonák fogásaink által elrontjuk tönkre tesszük.

Mind ezeket gondolóra vévén eltökélettem magam
ban , hogy a’ bortermésnek mindennemű ada ta i t ,  men
nyire azokat az időjárás okozta hazámban , évenkint 
öszveszedjem, ’s közre bocsássam. Nevezetesen pedig az 
á ta lányos, de leginkább a ’ hirestjbb hegyek terméseit 
fogom szempontúi fölvenni, ’s mindenfelől kifürkészni, 
valljon a ’ termés jóságát vagy roszaságát, tökéletessé
g é t ,  vagy tökéletlenségét az elemek befolyásai, vagy 
kz emberek közbevetései okozták e’ ? ’s valljon minde
zek minő ja v í tá s i , vagy óvakodási tapasztalást nyújt
hatnak jövendőre nézve?

Az illy szőlőművelés melctti észrevételek a ’ világ 
minden vinczelléreinek fölötte ’s elkerülhetetlenül szük
ségesek, mert csak ezekből képes alaposan kitanulni, 
mi tévő legyen a ’ borgazda érett vagy éretlen , rothadt 
vagy száraz termésével ? Ezekből képes megtanulni mi
ként tarthatja  hoszű időre el borait? Igaz ugyan, hogy 
az ebéli tapasztalások ’s isméretek által az elemi ke lle 
metlen befolyásokat el nem háríthatjuk , és ha a ’ nyár 
kellemetlen, az ősz nedves, bizonyosak rósz és éretlen 
borokat tölthetünk hordáinkba. De hol az ember má
síthat változtathat, jobb ítha t ,  olt ugyan csak csele- 
kedje is azt. De épen ezt tanulhatja az ember tapaszta
lás által. Ezen okfőből ereszkedem k i ,  midőn honunk 
minden tá jékinak fürtjeit följegyezni, ’s folyóírásom 
lapjain körülményesen közleni iparkodom. E ’ mellett 
még arról is fogok é r tek ezn i , valljon a ’ szőlőmunka 
meglett tett próbák jó vagy rósz következésüek valá-

8 *
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nak-e? Ez által az olvasók, leginkább pedig a ’ növe
kedő áj ivadék, biztos eszközökre ta lá l ,  mellyek ha
sonló esetekben neki zsinórmértékál szolgálván, őt ta
nácsadással és segedelemmel gazdagítják. — A’ jó  ta
nácsiatok szükségben legjobb barátok. —

Valljon hol kezdhessem érdeklőbben másutt a ’ ma
gyar haza oenologiai évkönyvét, mint a ’ mulhatlan em
lékezetű

1 8 3 4 - d i k  e s z t e n d ő n é l .  —
Ugyanis ezen fölötte száraz és forró nyarű eső- 

telen év az , mellyben annyi milió emberrel és állat
tal egyetemben az egész természet hijában sohajtozott 
eső után. Ez azon é v ,  melly a* réteket és szántóföl
deket, a ’ kutakat és patakokat, a ’ tavakat és posvány- 
ságot kiszárítván, a’ nagyobb folyókat lígy megapasz
totta, hogy hajóink rajtok nem röpülheíének. De egy
szersmind ez azon év , mellyhez hasonló honunkban, 
a ’ bortermesztésre nézve, 1811-től fogva föl nem tűnt. 
Kárpótlékul szolgált ez mindazon mezeigazdáknak, k ik  
az ekkori nagy szárazság miatt takarmány nélkül ma
rad ó n ak ; minden legelő , minden rét gyökerestől k iég
vén , semmi takarmány nem termett. Burgonyáink a' 
föld alatt elvesztek , és a’ takarmány’ pótlásáiíl más e- 
gyéb tápszerekhez kelle ragaszkodni. Mind e’ mellett 
szükség volt a ’ marhatartást fölötte r i tk í ta n i ; a’ nyári 
aratás is soványan fizetett, és az é h s é g ’s drágaság már 
küszöbeinknél mutatkozott, ha annak az ország’ déli 
részén bőven termett rozs és tisztabúza ellent nem áll 
vala *). A* véghetlen jóságú Isten így nyújt sokszor 
segedelmet a ’ szükség’ idején.

*) A’ Bánátban rozs és tisztabúza olly bőven termett, hogy 
régideje nem emlékeztek hasonlóról. E’ mellett még olly  
jó tulajdonú, hogy, a’ molnárok’ vallomása szerint, már 
jobb nem is teremhetett. Bács V.megyében annyi volt a’
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Most azonban pillantsunk az 1834-dik évre oeno- 
logusi tekintettel. Ennek ismertető bé lyege, a ’ mint 
már följebb is említettem , egy majd csak nem octóber’ 
végéig folyvást tartó szárazságú nyár v a la , mellyből 
borterméseinkre nézve egy részt á ldás, de más részt 
kár  fejledezett. Ez utóbbinak okai azonban a’ borké
szítés körül tudatlanság , és az emberek’ restsége va
lónak.

Az áldásnak következései a’ minden tájon bőven 
szüretelt bornak sokasága.

Már a ’ szüret’ első napjaiban aggodalom foglalta 
el az örvendező szőlőbirtokost, valljon hol találhat 
helyet és elegendő hordót fölösleges de nem remény
lett termésének ?

Töltve állanak már a ’ k ádak ,  sa j tók , hordók, ’s 
a’ szőlőnek még fele szedetlen áll vala; szívesen félre 
tették volna sokan az 1833-diki gyönge bort ,  ezen áj 
vendéget, mellyet már mustjáról jónak  jövendö ltek , 
helyébe állítaudók. Minden régi ’s már a ’ tűzre szánt 
rósz hordók elővétettek ’s kifoltoztattak. A’ kádárok, 
nem találtak elegendő fát és segedelmet a’ szükség’ 
kipótlására. A’ vasabroncsnak a ’ vasáros boltokból szét- 
hordása a ’ vasat annyira fölverte , hogy annak mázsája

zab es árpa , bogy septcmbertől kezdve, november’ végéig 
100 terhes hajó röpült vele a* felső Vármegyék’ szüksé
geinek kielégítésére. Debreczen’ tájékán krumpli (bur
gonya), és törökbúza bőséggel termett. Ki is hitte vol
na , hogy illy rettenetes forró nyárban ’s szinte oily szá
raz őszben annyi bor teremjen? Igaz ugyan hogy jó bort 
lehetett reményleni, de inkábh több törkölyt mint mus
tot sejdíthettünk; azonban a’ jótékony természet azt is 
másképen rendelte.J Ez még a’ szólőn\agot is musttá vál
toztatta ; ez oka, hogy annak száma ekkor megkevesed- 
vén, egy egy szőlőszemben két magnál több ritkán talál
kozott.
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18 v.ftról 28 v.flra emeltetett. E’ mellett még sok nyers 
fát is hordók’ készítésére fordítottak. És valljon az 
ezen nyers hordókban a’ megforrott bor jó  vagy rósz 
következéséi lett-e? azt az öszvehalmozott sok dolog ta
pasztalnunk nem engedte. *)

A ’ száraz nyárnak jó  következéséhez még a ’ 34-di- 
ki bornak szeszessége , és a’ nap’ hevétől kölcsönözött 
tüzes ereje is tartozott, melly ez idén még ott is jó l  
ütött k i ,  hol a’ szőlőhegyeket csak délutáni vagy esti 
nap világítja.

Ezen szeszességnek oka még az is lehetett, hogy a ’ 
forró nyár a ’ szőlőszemből sok czukorar.yagot kiolvaszt
ván,  mind a ’ fehér, mind a ’ veres bornak forrását, ám
bár némelly helyeken károsan, siettette. A’ fehér must
tal töltött hordók, ha mindjárt csak félig valának i s ,  
forrás által sok színmustot kivete ttek , és a ’ borok an
nál hevesebben forrottak , minél szabadabban csapódha
tott rájok az ártalmas levegő.

Igaz ugyan, hogy a ’ 34-diki bornak kábító erejét 
már must korában lehetett se jd í ten i , de nyilván kitört 
ez a ’ pórnépben , midőn kivált az új bort minden felöl 
parányi áron mérték.

Lássunk most amaz ingerekhez, mellyek az 1834- 
dik évet minden szőlőmiivesnél érdeklővé teszik. Lás
suk amaz elemi álláspontot, vagy ama tulajdon veszé
ly ek e t ,  mellyek nem annyira a ’ szőlőművelés, mint 
a’ bortermesztés’ tekintetében fenyegettek bennünket, 
és mellyek tudatlanságunk ’s restségünk végett káro
kat is okoztak.

*) Becs vidékén fekvő M a u e r  hegynek szólőnmvesei azt vélik, 
hogy a’ bor új hordókban valami kellemes szagot vesz ma
gára, ’s korábban megérik; annyi igaz, hogy ott az illy  
hordóbeli borok mindig jutalmasabban ’s drágábban vásá
roltatnak.
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Itt  mindenek előtt a’ mustnak rögtön forrásáról é r 
tekezzünk.

Mindjárt szüret’ kezdetekor szét terjedt ama közpa
nasz, hogy az új bor a ’ nap’ forrósága miatt megecz- 
te sed ik ; ennek következésében több törvényhatóságok , 
nevezetesen pedig Pest vármegye , parancsolatot adtak 
k i , hogy a ’ szürettel hűvesebb időkig várakozzanak. 
Ezen szorgoskodásnak az vala következése, hogy sokan 
a ’ szürettel késedelmeskedvén , jobb és több bort szü
retelhettek azoknál, k ik  ezen parancsolatnak ellensze
gültek.

Azonban eme minden magyar szőlőmüvest megré
mítő híresztelés nem alapult igazságon, nem is volt 
m ás, mint némelly vinczellérnek abeli restsége, melly" 
nél fogva a ’ mustot tisztátalan eczetes edényekbe szűr
vén , azt a* nap hevének k ite t ték , hol a ’ forrás fölve
tette törköly megcserepesedvén, a ’ rendkívüli meleg
ség miatt hirtelen elsavanyodoti, megecztesedett. — 
Igaz ugyan, hogy az akkori ősznek csaknem kiállhat-  
lan forrósága a ’ bor’ forrására nézve nem volt ked
vező. Magyarországban a ’ légmérőnek 12-dik fokán 
mutatkozó hőség legalkalmasabb boraink’ forrására. E- 
zen foknyi melegségben a ’ forrás gyengén ’s fáradtan 
foglalatoskodik ; ezen fokon fölül pedig felette hevesen. 
A’ borforrást lehet ugyan bizonyos móddal kormányoz
ni 's vezérelni; de ,  fájdalom, honunkban az igen nagy 
h iba , hogy a’ forrás semmi tekintetbe nem vétetik. 
Mind a ’ fe h é r , mind a ’ veres mustot a’ természetre bíz
z á k , nem is igen tekintik , valljon éretlen , rothadt vagy 
tökéletlen fürtök-e azok , mellyek hideg vagy m eleg , 
esős vagy száraz ősszel, későn vagy korán végezik 
forrásokat.

Az okos szőlőmüves, ha szüretkor bánásmódja kön
nyebb elintézhetése végett magának szabályokat akar 
szerezni , vegye mindig tekintetbe a’ legmérsekletnek
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légkörnek (atmosphaera), ’s az időnek áilapotjá t,  mel
lyek okai ’s eszközei szoktak lenni ama sok változás
nak , mellyről gyakran panaszolkodunk. Ha a’ szőlő
fürtök tökéletesen m egérettek, ha a ! levogő nem fölötte 
hűvös, ha a ’ bormennyiség a ’ megkívánt mértéket fel
ü t i ,  akkor a ’ forrást szükségtelen kormányozni, módo
sítani ; de ezen föltételek, mellyek nélkül hasznos kö
vetkezést még reménylhctni sem lehet, nincsenek min
dig öszveölelkezve, illyenkor a’ kedvező körülménye
ket a’ mesterségnek kell k ipó to ln i , elmellőzvén általa 
t. i. mindent, mi a ’ bornak forrását veszélyeztetheti.— 

Az első ártalmas környülállás, melly ezen őszszel 
boraink forására nem igen kedvező befolyással b i r t» 
volt a’ rökkenő meleg, melly a ’ mustot rögtön forrásba 
hajtotta. Ezen rosznak gátlására szükséges lett volna 
a ’ szabad ég, vagy gyönge fődéi alatt edényeinket, 
kád ja inka t ,  a ’ nap hevétől oltalmazva, a ’ bennök lévő 
mustot hideg vízzel meglocsolni; sajtóházainkat, men
nyire azt foglalatosságaink megengedik v a l a , nappal 
csukva, éjjel pedig tárva ta r tan i ,  azoknak padolatjait 
hideg vízzel felöntözni; szóval e ’ nagy hőséget távoz- 
tatván, mérsékleti levegőt teremteni. Mindezen óvó 
szerek mustjaink sebes forrását is módosították, csila- 
pították volna. Azt lehetne ugyan gondolnunk, hogy 
a ’ forrás által kibontakozott borszesz nem nagy kárunk
ra szolgál, minthogy ez a ’ 34diki borokban még mindig 
mérték- és szokásfölötti. Az ugyan igaz , de bezzeg 
ezen kifejlődéssel még más kár is egybe volt ám kap
csolva. A’ hirtelen ’s erőszakos kibontakozással t. i. 
kifejlődött a ’ röpülékeny fűszeres és kellemes illat is ,  
mellynek vesztesége a ’ bornak értékét fölötte megcson
kította. Ezen elkövetett hibák kűtforrásai ama sok rósz 
bornak, mellyek alkalmatlan helyeken a’ levegő me
legségében állván igen korán sziireteltetfek ; akkor 
(September elején) a ’ forróság még elviselhetlen volt,



121

's a’ fürtöket meleg állapotokban vetették a ’ csöbörbe 
vagy kádakba, hol egész óra sőt napfolyásig naphöség- 
ben szenvedtek , inig sajtó alá juthattak. A’ rendfölötti 
bőségnek a ’ pincze elégtelen lévén, kénytelenek valának 
sokan hordókba vagy kádba szűrt mustjokat a’ napon 
tartan i:  ámbár ezen szükségen is lehetett volna segí
teni; mert mellyik legkisebb körű gazdaság az ,  melly- 
ben a ’ melegség gátlására néhány szál deszkát, ná d- ,  
vagy szalmafödelet, vagy valamelly daróczot (pokroezot) 
nem lehetett volna találni?

Minthogy tehát a’ bornak forrása a ’ nyitva tartott 
edényekben a ’ levegő ártalmas befolyásának ellen nem 
szegülhet, igen tanácsos lenne, ha a ’ vinczellérek> 
mennyire az lehetséges, edényeiket befödöznék így fór- 
fisban lévő mustjokat kármentesítendők. Ezt annál 
szükségesebb volna cselekedni; minthogy följebbi §ban 
állításom szerint a ’ levegő a ' bornak mindig savanyít 
kovásza.

Mennyivel inkább lettek volna jobbak ezen neve
zetes évben veres boraink , ha a ’ már főn többször em
lített tanácslatun elfogadtatván , ama tö rk ö ly , melly 
forrás alkalmakor a ’ kádakba fölfelé dagadozott, gya- 
kerta le tiporta to tt , öszvekevertetett volna *).

A’ fehér mustnak hordóban forrásánál minden a’ 
maga rende szerént esöndesen halad; és az egész for- 
rási rendszernek végzete a ’ fürtök tökélyesebb vagy tö- 
kélyetlenebb érésére nézve, jobb vagy roszabb borral 
kedveskedik. Egészen máskép van a’ dolog a’ veres 
borkészítésnél, hol a ’ lé , törköly , csuta , mag , egy^ 
bekeverve sokkal hevesebb ’s pezsgőbb forrást, ’s a 
levegőnek sokkal nagyobb behatását kénytelen kiállani,

*) Szekszárdon több szőlőmüvesek cselekednek hasonlóul; 
illyenről ismeretes ott a’ már említett tisztelesre méltó 
Jäger úr.



mig ama festett levetske, mellyet mi veres bornak ne
vezünk rólok leszivároghat. A’ kék fürtökből facsart 
máslás sokkal hamarább megforr a’ levegőre kitéve, 
mint a ’ pinczébe helyhezett fehér bor; ’s amaz már 3. 
4. 5. nap után csöndesen vesztegel holott emez ezen ál
láspontot csak egy pár hét után érheti el.

Ezen különbségnek oka azonnal k itűn ik , ha meg
gondoljuk , hogy a ’ kisebb mennyiségű szőlőlé megforr 
ugyan , de a ’ nagyobb mennyiségnél ezen forrás szapo
rábban történik. A’ fehér bor közönségesen levegőtől 
elkülönözve szükebb hordókba szorítatik, midőn ellen
ben a’ veres must 300—500 akós kádakban , szabad le
vegőn vesztegel forrása idején. Minthogy tehát a ’ ter
mészeti rend szerint annál inkább forr a’ bor , minél na
gyobb mennyiség forr együtt, igen természetes , hogy ezen 
forrás mind inkább nagyobbodik, ha a ’ bor mennyiség 
szaporodik, 's a ’ forrást siettető melegségtől ingerel- 
tetik *).

A’ nyitva tartott edényekben forrás végezte után 
nem csak a’ borszesz és szénsavany kezd azokból k i
bontakozni , ’s e lenyészni, hanem helyökbe még a’ le
vegő hatalmas befolyása okozta savanyu anyag is befér- 
köz ik , melly a ’ borral párosulván, annak minőségét 
nem kévésé veszedelmezteti, korcsisítja.

Ennek következésében ha azt a k a r ju k , hogy veres 
boraink a’ jóság ’s tökélyesség legfőbb fokára jussanak 
e’ következő szabályokhoz tartsuk magunkat.

Midőn a’ forrás kezdetén a ’ törköly fölfelé emelke
d ik ,  iparkodjunk azt kisebb kádakban ugyan kezeinkéi 
vagy csomoszlókkal, nagyobb kádakban pedig lábainkal 
lenyomkodni. Midőn ez utolsót teszszük, el ne felej-
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*) Többoldalú vizsgálatim után 1834ik évben különböző 
nagyságú kádakban a’ forróságnak 27—31 fokára ta
láltam.
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lsünk a' kádba néhány szál deszkát il lesz ten i, melly a' 
tiprónak történhető szerencsétlenségében, lesülyedésé- 
ben menekvésül , tartalékul szolgáljon. Minél többször 
ismételjük eme t ip rá s t , annál jobbak lesznek veres bo
raink. Ez által a ’ könnyen megsavanyodható fölszin 
gyakrabban lenyomatván, a ’ többszöri megújult fölszin 
a* levegő ártalmas befolyását könnyebben kiállhatja. E- 
zen módot minden szüret alkalommal igen könnyen le
het gyakorolni, ha pedig a’ hőség olly nagy lenne» 
hogy ezen óvakodó módot is megsemniítené , akkor ta
nácsos i s ,  szükséges is lesz az említett szabályok meg
tartása mellett a ’ fölül lebegő törkölyre napjában két
szer egyegy öntöző-kanna kütvizet föcskendezni, hogy 
igy a ’ fölszinnek rögtön megcserepesedéset vissza tartoz
ta thassuk  , meggátolhassuk. Tanácsosabb lenne azonban 
a’ viz helyet fojtott bort használni; valamint ezt hazánk
nak szinte nevezetes Oenologusa Oefner budai orvos úr 
is sükeresen cselékedte +). О azt m ondja: ,,Hogy for
rásba indult veres máslásomat a ’ savanyodástól megmen
tsem, megszoktam azt napjában 2. 3szor fojtott borral 
locsolni. Ezen locsolásnál 300akós kádomra 8—10 itze 
fojtott mustot fordítok.“

Midőn a* bor forrásnál teljesítendő szabályokról 
értekezném, el nem mulaszthatom bánatosan említeni 
ama tapasztalt restséget és tudatlanságot, melly 1834iki 
év szüretén sok szőlőmüvesnek megbecsülhetlen kárt

+) A’ fojtott bor nem más, mint a’ szőlőlé forrásának büdös- 
kőfiist által visszatartása. Készítésében a’ szólómüvesek 
és csaplárosok igen gyakorlottak. A’ mondott czélra annál 
inkább ajánlható, minthogy forrás által borrá fog válni. 
Azonban a’ viz is , minthogy a’ fölszinről nagyobb része 
kipárolog szinte használható, mindig hozzá értvén, hogy 
napjában kétszer öntöztetvén, az öntözésre 4—5 itcze 
viznél több ne fordítassék.
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okozván, bennünket igen nagy mennyiségi! legjobb ital
tól megfosztott.

Történt t. i. hogy a’ nagy melegség és szárazság , 
melly a ’ földet a’ szőlőtőnek , legmélyebb gyökeréig 
k iszáríto tta , ugyanaz nagy sokaságu szőlőfürtöket i s ,  
mégpedig ollyan helyeken , hol ezelőtt hasonlóra, de 
bizonyára olly kiégettre nem találtak , úgy annyira 
meg töpesztette, hogy a’ topott szemekben semmi nedves
séget sem lebete találni. Ezen áldásteli topott szőlő 
többnyire tőkéjén hagyatott, vagy a’ többi szőlővel ösz- 
szeelegyítve a ’ csöbörbe vettetett, hol minthogy ezen 
nektár - szemek öszve nem törődhettek , a’ birtokosnak 
semmi hasznot nem hajtottak, ’s végtére a ’ pálinkás 
kazánba kerültek.

Ha jövendőben még hasonló eset találna előfordul
ni , tehát a ’ fáradságot igen bőven megjutalmazza, az 
il ly  fehér topott szőlőnek szedéséért kiadott csekély nap
szám. Ezen topott szőlőnek mennyiségére nézve a ’ sző
lőbirtokos nagyobb vagy kisebb hordót készíthet , azt 
legjobb mustjával megtöltvén, ekkor a ’ mondott to
pott szőlőt egy kis kádban tiprassa olly lágyra, hogy ez 
a ’ legfinomabb tésztát képezze. Ekkor a ’ mondott hor
dóbeli mustból hatszor annyit töltsön az összetiproít tö- 
pöttszőlőre mint maga a’ kovász. Keverje ezt jó l  öszve 
egymással, és hagyja magára addig, mig a ’ forrás be 
nem köszönt. Ha az már m egjelent, tartsa ügy 24—30 
óra folyásig, az egész massát azonban gyakorta kever, 
getvén. Ez időfolyás után vesse azt sajtó a lá ;  sajtolás 
alkalmakor, leginkább a’ midőn másodszor sajtoltatik , 
mustal öntöztessék m e g , melly abból minden lényeget 
(essentiát) kimosson. Ezen finom essentiát öntsük azu
tán a’ mondott mustos hordóba, és helyezzük pinczénk- 
be , hogy ott a’ csendes forráson keresztül essék. Hlyen 
módon olly nemes bort készíthetünk, mellyet nem csak 
jutalmasan eladhatunk, hanem még általa a’ szedetési»
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’s készítési költséget is kipótolhatjuk. Hány száz, hány 
ezer akó hason-tökélysségíí bor ment az 1834iki ősszel 
a ’ töpött szőlőnek olly gondatlan elhagyása által veszen
dőbe ! — Igaz ugyan , hogy sokan töpött szüleiket ösz- 
szeszedték, és a’ városba hordván azt itcze számra el
adogatták. De kérdem valljon minő nyerességök v o l t , 
midőn annak itczéjét 3—6 v. krajczáron áru lták , k i
vált ha még az ide és tova hordozásra és árulásra szánt 
időt is tekintetbe vesszük. — Tegyük fel csak, hogy 
a’ vinczellér szőlejében 4 puttony töpött szőlőt szedhe
t e t t , egy egy puttony 5 v. ft. adva; időveszteség és 
fáradsága mellett, nem de csak 20 ftra verekedhetett 
volna. Ha azonban ez , a ’ töpöttszőlőt legalább 8 akó must
jának nemesítésére fordította volna, ezen tökélyes i ta l
nak akóját legaláb i s l 5 v .  fton eladhatta volna , abban 
ak időben , midőn a ’ jó bornak közönséges ára is 5 fo
rint volt. Tehát ahelyett ,  hogy árulás által 20 ft. sze
rezne tiszta nyereségül 80 ftot tehetett volna erszényé
be. — így  van a ’ dolog azoknál , k ik  orroknál tovább 
nem látnak. Ezek gazdaságukban ’s pénzeikben szüksé
ge t ,  nyomorúságot szenvednek.

Máskép van a ’ dolog a’ veres töpött szőlővel, ez 
ha mindjárt ősze nem tiportatik is , heves forrása a lkal
mával kieresztheti magából a’ czukor ’s fűszeres anya
got, melly később a ’ borral párosodik. Ennek bizony
ságául tekintsük a’ jó  bortermő hegyeknek veres bo
r a i t ,  mellyek mindig édesebbek, és fűszeresebbek a’ fe
hér boroknál. Kóstoljunk csak forrás után egy egészen 
maradott szőlőszemet, tapasztalni fogjuk, hogy abban 
már semmi édesség nem létez ik , mert belőle azt a ’ for
rás már egészen kiszítta.

Az 1834iki szüretnek egyéb tulajdonságaihoz tar
tozik meg annak igen lassú folyása. Ha 181 ü k  évet k i
vesszük nem emlékezünk illy hoszu szüretről. Oka 
annak, leginkább az edénynek szűke vala ,  kénytelen
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volt a’ borgazda kádjáról meg az egészen meg nem for
rott mustot lehúzn i , hogy abba az új szedést ismét be
le önthesse. Ezt még a ’ kedvező, de fajdalom, igen 
meleg idő is e lőseg íte tte , és sokszor állottak kiin a’ 
szőlőkben tele kádak , már félig megforrva, midőn a- 
zokból a ’ mustot haza hordanák. A ’ szüret’ ideje alatt, 
melly September’ elején kezdve, October, sok helyen 
november* végéig ta r to t t ,  minden olly élénk vo lt ,  inil- 
Jyent ritkán láthatni ; minden ló és ökör musthordásra 
rendelte te tt ,  minden út tömve volt mustos szekerekkel. 
A’ csavargó, naplopó, részeges pórságnak sem láthat
tuk szűkét. Szóval, hoszú, de még is nem unalmas, 
é lénk , de még is vidám szüret volt, melly bárcsak gya- 
kortább visszafordulna, a ’ fáradt munkásokat megvi
gasztalván , és további szorgalomra ösztönözvén.

Továbbá megjegyzésre méltó az i s ,  és leginkább 
a’ budai hegyeken , hogy az annyira kedvelt kék ka
darka több helyen, de főkép a ’ sovány tájakon, ámbár 
tökélyes éretségű volt, nem akart megfeketülni. En 
azt gondolom, hogy ennek oka a ’ folyvást tartó és se
besen ható nap’ melegében lé te z ik ; ez által az érés 
igen siettetvén, a* festő anyag, melly közönségesen a ’ 
szőlőhéjnak belsején telepszik, magát tökéletesen ki 
nem képezhette, minthogy a’ bo rkő , melly annak ké- 
pezésére elkerülhetlenül szükséges, szinte kisebb mér
tékben mutatkozott, mint ezelőtt. És valóban egyedül 
csak azon szőlőszemek nem akartak  festődni, mellyek- 
re a ’ nap minden akadály nélkül egyenesen sütött. I tt  
ismét megvalósulni látszik ama mástitt fölhozott véle
ményem, mellynél fogva a ’ szólővosszőnek virágzás e- 
lőtti koppasztását ’s irtását inkább káros mint hasznos 
foglalatosságnak állítom. Hogy tehát a ’ veres bor’ szép 
szinét el ne rontsuk, kénytelenek voltunk a ’ világosabb 
szinű kék vagy fekete fürtöket fehér bort nyújtó fürt-
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je inkkel egybekeverni, és sokan , kik ezen óvakodást 
nem követték, sokkal vila'gosabb bort szüreteltek.

Az 1834-dik év’ tulajdonihoz tartozik még az i s ,  
hogy a’ jég  elverte szőlőben legnemesebb borok ter
mettek. Oka lehet annak , hogy a ’ megmaradott kék 
fürtök többnyire csuta-száradásba menvén által topott 
szőlővé válának. Ezt Buda mellett Promontoriumban 
tapasztaltam. Augustus hónapban az ott ügy nevezett 
Pacsirta-hegyet (Lerchenberg) a ’ jég  annyira elverte, 
hogy alig maradt a’ termésnek két harmada. En csak 
egyedül azért vásárlottam ama borokból, hogy tapasz
talhatnám , valljon mi fog belőlök idővel váln i!  És 
íme , egy esztendő’ lefolyása után olly kellemes és jó 
izű borra ta lá ltam , melly Magyarország’ legnemesebb 
boraival m érkőzik, vetekedik.

Továbbá az ezen évi törköly nemcsak sok, hanem 
igen tökélyes égettbort nyújtott, ’s nevezetesen pedig 
a ’ már kifőtt törköly pótlékul szolgált a ’ szarvasmarha 
takarm ányának , m elly , mint már említettük, ez évben 
igen szűkén, vagy épen nem termett. Az il ly  kifőtt 
(k iég e te t t )  törkölynek puttonját (melly közönségesen 
60—65 fontot nyomott) 7—10 v. krajczáron árulták ; és 
valóban mondhatni, hogy a ’ bortermő Magyarországnak 
nagyobb részén a’ szarvas marhát hasonló törkölylyel te
le lte tték  ki.

Egyébiránt a ’ már szüret előtt jó  reménnyel ke
csegtető kereskedési szellem minden osztályú emberek
n é l , még azoknál i s ,  kik borkereskedésről soha sem 
álmodoztak, annyira fölébredt, hogy a ’ kádárokat mun
kával halmozván, szerencséjét kiki próbálni iigyeke- 
zett. Innét,  kinek csak pénze vo lt ,  vagy ki hitelre 
pénzt kölcsön vehetett, borkereskedővé vált;  és sok 
városi ’s falusi pinezék bebűtoroztattak, mellyekben a ’ 
kereskedő borait mindaddig szándékozik tartani,  míg 
tőkepénzét meg nem kettőztetheti, vagy ha ez hoszű
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időhatár volna , egyéb kereskedő’ sorsában nem osztoz- 
kodhatik.

Különös volt még az i s ,  hogy ezen kedvező szü
reti körülményekben a ’ bornak ára igen különbözött, 
és mai napig is igen különbözik ; ezt más esztendőben 
nem tapasztaltuk. Sokan jó  de kevés bort jövendölve, 
már szüret előtt jó  áron vásárlották a’ terméseket. E- 
zen jutalmas ár azonban hamar megcsökkent, midőn 
a ’ szegényebb sorsíi szőlőmüves, hordainak szűke mi
a t t ,  mindjárt szüret e lő t t ,  vagy kezdetekor borvásár
lót keresett. — így tehát csak a’ borvevőtől függött, 
minő árt szabjon a ’ szükségnyomta szegény szőlőnüi- 
vesnek. A' beköszöntő termésnek váratlan bősége a’ 
bornak árát annyira leszállította, hogy itt amott egy 
pengő forinton könnyen meg lehete venni, mit máskor 
2—3 forintért sem vásárolhattunk. így  folya a’ dolog 
késő őszig , niellyben a ’ boroknak különböző jósága 
határozott különböző árt. Minthogy ezen esztendő olly 
borokot is term ett,  mellyek pinezéinknek fényt, ne
vet és nyereséget ígérnek, tehát az ár is annyira e- 
melkedett, millyenről nem is álmodoztunk, és ha kö
rülményeink kedveznek, még ez a’ magas ár is ÍOO 
percentet fog hajtani,  mint ez 1811-dik évben történt.

Tokajban a’ szüret csak november’ elején kezdő
dött;  a ’ termés nemcsak bő, hanem olly felséges volt, 
hogy maga az lígy nevezett tokaji bor is vetekedett az 
előbbi évek’ máslásával, m ellyet,  tudom, majd a ’ kü l
föld is fog becsülni. De volt is ám ára már szüret al
kalmával a ’ tokaji bornak , mert a k ó já t , a’ bor’ minő
sége szerint, 20—40 v.forinton vásárlották. Legnagyobb 
ára volt a ’ ruszti és sopronyi boroknak, ho l, legin
kább pedig az lígy nevezett menyasszony-hordóbeli bor
nak akóját 40 ezüst forinton adták el. *)

) Minthogy a ' R u s z t i a k  és S o p r o n y i a k  fürtjeiknek le-
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A’ hires szekszárdi boroknak ako ja ,  a ’ pesti 1834- 
diki novemberi vásárban, 8—10—12 v.forinton költ e l ;  
ugyanezen áron keltek a’ szerémi és budai veres borok. 
A* többi borokat pedig 3—-4 v.forinton lehetett megvon- 
ni. Csak egyedül az volt a’ k a ro s , hogy az említett 
vásár a lkalm akor, az igen megapadt Dunán, rakottabb 
boroshajók az alsó részekről Pestre nem érkezhettek. 
Máskép Pest magát annyi borral e llá thatja , melly min
den várakozást felulhalad vala.

Záradékul még ime néhány szó egy különös ríj ta
lálmányról. — A’ mint értettem, egy ügyes magyar 
gazda, ki előtt Cltaptul, R o z i e r s a’ t. bortermesztésről 
írt értekezései ismeretlenek lehettek , az 1834-diki kö
zönséges borból pálinkát főzni javaslott. Minthogy e- 
?en derék férfi’ neve és próbájának sükere előttem tud
va nincsen 3 elhatároztam magamban ezen tágyról csak 
azért is szólani, hogy ha bennünket valamelly év is
mét olly bőterméssel áldana m eg ,  hasonló próbatétel 
hasznosabban intéztethessék.

Déli Francziaországban szokott ugyan a’ borból pá
linka égette tn i; és vannak borok , mellyeknek harma
da égettborrá változik. Ott ezen divatozó szokás ha
szonnal párosul, mert az égettbort az éjszaki tartomá
nyokba kisebb edényekben könnyebben általszálíthatják, 
és jutalmasabban e ladhatják , mint a ’ közönséges bort.

Ha a ’ kereskedési szellem Magyarországban hason
ló kiviteli u takra  találna , hasonló válalat borkereske
désünkre, kivált a ’ szerémi szeszes borkereskedőkre 
nézve, igen hasznos ’s igen kivánatos volna, annál is

szedésében különös figyelemmel viseltetnek, következőleg 
többször szüretelnek ; eleinte közönségesen a’ legszebb es 
legérettebb fürtökből facsarnak mustot, ’s az illy mustal 
töltött hordót menyasszony-hordónak (Brautfässer, — 80 
iteze) szokták nevezni, ’» egyszersmind drágábban eladni.

» 9
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inkább , minthogy eddigi boraink a ’ távolba szállításra 
alkalmatlanok.

Mielőtt azonban pálinkafőzéshez fognánk, taná
csos volna egy kis számot vetn i,  valljon mennyi bor
ból válnék hason értékű pálinka \ Ha a’ bornak leg
alább is egy negyed része pálinkává nem vá l ik ,  akkor 
ezen speculatio sükeretleu. Leginkább pedig az időt, 
a ’ környülm ényeket, a’ borok’ és pálinka’ árát kellene 
szdros tekintetbe vennünk. Ha ezen válalatnál csak 
csekély nyereség mutatkoznék is ,  akkor bizonyára sok 
uraság, kivált ha fában nem szűkölködik , dézmaborai- 
nak pálinkává változtatása által tetemesen nyereked- 
hefnék.

8 . § .

A’ közönséges országos venyige - iskola Budán.

a) Annak fek v é se , alakja , nagysága es fölosztása.

A ’ venyige - iskola Buda városa’ földbirtokán ama 
híres sashegynek közelében, vagyis inkább lábában 
feksz ik ,  mellyen a’ hirre kapott jó  budai veresbor (Ad- 
lersberger) szűreteltetik.

A’ venyige-iskolának téré egy részét képezi ama 
szép ’s messze lapult kert - és szőlő-területnek, melly 
mindenektől tisztelt T. T. MajeríFy Xav. Ferencz ur ' 
birtokához tartozik. A' tisztelt uraság’ bőkezűségének 
köszönhetjük a ’ venyige-iskolának a lap já t ,  mellyet ő 
10 egymásután következő esztendőre közhaszonra fordí
tani ingyen szíveskedett. Az egész iskola terület egy 
hosszas, fölül széles, alább igen keskenyre szoruló 
négyszögletet képez. Ennek sashegy felé nyúló legna
gyobb hossza 158|- ölet tesz. A’ felső hirtelen elterülő



szélesség 103], ölnyi. Ennek szemközti része azomban 
esak alig halad 16£ ölet. A’ jobbára síkon fekvő isko- 
lát egy 6 lábnyi szélességű lit szakasztja két felé. E ’ 
két részt több 3 lábnyi széles kereszt utak darabolják 
24 táb lára , mellyek a’ vármegyék, vagy nevezetesebb 
szőlőhegyek venyigéinek elfogadására rendelvék. Min
den táblában különös tájékról nevezetes szőlővessző fa
kad oz , ’s az oda ásott karón mutatkozó bádogotska írás
ban mutatja a’ vesszők szülőföldjét. Egy egy szőlősor 
húsz hason fajú ’s természetű tőkét foglal magában, 
minden sornak szinte van festett fa táblácskája , melly 
a ’ nevezett lajstromnak számát mutatja. Ezen óvakodás 
csak azért is szükséges, hogy a’ vigyáztalanságból vagy 
pajkosságból történhető öszvezavarást a ’ jegyzőkönyv
ben megjegyzett szám után könyebben észre lehessen 
venni ’s elintézni»

Az egész földterület duczczokra szegzett léezekkel 
van körülövedzve, és csak egyedül felső része áll tár
va , a’ szükséges épületek elfogadására m ii lyenek : pin- 
cze , borház.

b) A' venyige-iskolának jelen  állapotja.
I .

A’ venyige-iskola valamint gondolhatni i s ,  még 
eddig zsenge korában van. Az egész ültetés vesszőül
tetvényekből á l l ,  mellyek az idő ’s körülményekhez 
képest 1834ik őszön és 1335ik tavaszon rakattak a ’ föld
be» Az iskola földje j ó ,  ’s ha rá az 1835ikhez ha
sonló melegségü nyár káros befolyással nem leend , az 
ültetvények szépen fognak gyarapodni. ŰS35ikben is csak 
a’ jú n iu s i ,  júliusi és augustusi gyakor öntözés mentette 
meg a ’ gyökereket verő csemete ültetvényeket ama ve
szé ly tő l , mellyet rájok a’ fölötte száraz, ’s Buda t á 
ján  épen eső nélküli nyár lett volna hozandó.
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I834ik őszön, ’s,1835ik tavaszon kezdek tehát a* 
válala thoz, ’s mindjárt is szerencsém volt Pes t ,  Po
zsony, Soprony, Zemplény, H o n th , Nográd vármegyék' 
’s az egész Bánát nevezetesebb szőlővesszeit rendelteté
seik helyére igtatni, ültetni. Pozsonyban Ballus, Rüsz
tön Konrád , Tokajban Dercseni Bercsényi P á l ,  Nagy 
Sáron Sámbery, Fehértemplomban Stitz Károly főtanító 
uraknak kell köszönnünk ama közjót tárgyazó szívességet, 
mellynel fogva ők a ’ mondott vessző ’s szőlőfajokat 
már szüret előtt szorgosan kijegyezvén , azokat később 
rakásra szedvén, addig tartogatták inig alkalom nem 
nyilt azoknak átalszálíthatására. Sokan ezen czimzett 
urak köziil még az átalszállítási költséget is magokra 
válalták. Ballus és Conrád urak szivesek valának újó
lag Ígérkezni, hogy szőleik’ minden fajait ismét fel
jegyzik , ’s nekem átküldik , az 1835dik nyáron 
minden öntözés daczára is kiszáradt ültetvényeket pót- 
landók.

1835ik őszön a ’ még hátra maradt szőlőfajok’ gyűj
tése ’s rendezése történt. Szekszárdon Jäger Károly 
kereskedő, — Badacsonyon, Szala vármegyében Bosty 
Lajos Kapitány, — Pécsett pedig több választott polgár 
urak ajánlkoztak a ’ jobb ’s roszabb fajú szőlők megkül
désére. Ezen polgárok között különbözött tiszteletre 
érdemesek vitéz Berks és Simon urak. Villányi borter- 
termő vesszőket Bartosságh, — verscheczieket Bánát
ban orvos Dr. Kleszky , karlovicziakat Szerémben Weiss- 
köpf gyógyszeráros, zágrábiakat Krieger orvos Dr. 
urak voltak szivesek szerezni, és megküldeni. Ezen 
vesszők is ,  még pedig 1835ik év’ vége e lő tt ,  rendelteté
sék’ helyére jutottak. — Bihar vármegyének szőlővesz- 
szejit ,  azoknak pontos megjegyzéseikkel ’s rendezé
seikkel egyetemben Lónyai József szőlőbirtokos ur vá- 
lalá magára NagvVáradon. Farkas prédikátor pedig
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Félegyházán gyűjtöget venyigét. Úgy hasonlólag k é 
szen állanak a ’ táblák Veszprém, A rad , Komárom, 
Xyitra vármegyék’, vessiei elfogadására.

Az imént említett helyek közt Bihar vármegye 
leggazdagabb szőlőfajaira nézve. Ott azoknak száma 
8 8 , Bihar vármegyéhez közelít Baranya 85, Pest 74 , 
Pozsony 45,*s a’ bánáti vmegyék 50 féle szőlőfajokkal. 
A’ többi vmegyék több vagy kevesebb fajokat mutat
hatnak. Ámbár azonban ezen sokféleség már mind ha
lomra gyüjtetett a ’ köz venyige-iskolában, mindazonál
tal még sem vélem elégségesnek, ’s kénytelenítetem 
még több után látni.

Ezen, minden vmegyék’ szőlőfajait különösen ma
gokban foglaló táblákon kívül találkozik még a’ venyi
ge-iskolában két osztály, melly mag-elvetésre van ren
delve, ’s nagyobb részint már be is vetve. Fzen intézet 
a ’ szőlőművelésre nézve csak annyiból is igen hasznos
nak lá tsz ik ,  inert általa talán kitanulhatni , mennyi ere
deti anyatörzsökeink vannak bortermő honunkban? 
vagy ha ez nem történhetnék, legalább észrevehetnők, 
mennyiben különbözik az ültetett vessző a ’ magból 
számlázottól, és mennyire л ihetné a’ mesterség a ’ sző
lőfajok szapuríthatását. Igaz ugyan, hogy a’ szőlő-vi
rá g ,  valamint minden gyümölcsfa kelyheből a ’ hímpo- 
rocskát semmi módon ki nem röpíti , hogy azzal a ’ 
gyümölcsben valamelly változást okozna. Ezt a ’ tapasz
talás is tan ít ja ,  melly azt á llítja ,  hogy 20 szőlőtőke 
közel egymáshoz ültetve elvirágozhalik a ’ né lkü l,  hogy 
a’ himporotska keveréke által azoknak fajlájikban leg
kisebb változást okozna. Azonban megtörténhetik, 
hogy a ’ magról tenyészett szőlőnek fája , vagy gyümöl
cse nemesebb lenne, mint az oltás, vagy ültetés által 
szaporítotté, avagy talán a ’ levegő és különböző ele-
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т е к  viharainak könnyebbel» ellenszegülhetne ama
zoknál , következőleg jobb bort is teremne.

Ezen nyomatékos próba Magyarországban minded
dig is figyelemre nem méltatott *).

Ezen munka ugyan fáradsággal párosul, mert még 
a ’ magból válandó tőkék gyümölcsöt teremthetnek, fö
lötte sok idő kívántatik. Mindazáltal én ezen vesződsé- 
get is szívesen magamra válaloin; és a’ magból válandó 
szőlő ültetvényeknél szerzett tapasztalásaimat annak 
idejében oktatólag közlendem. Az i l ly  próbatétel csak 
egyedül a ’ venyige-iskolába való ,  minthogy egyes em
berek azzal vesződni nem is tü rékenyek , nem is ké
pesek.

Más osztály a’ venyige-iskolában külföldi venyige
fajoknak elfogadására van rendelve. Oda Ausztriának, 
Csehországnak , Stiriának , Olaszországnak, és a’ ma
gyartengerparti tájaknak nevezetesebb szőlőveszszeji 
fognak szá l l i ta tn i , hogy ez á lta l kitanulhassuk , vall
jon azon fajok honunkban használhatók e’ ?

Minthogy följebbi állításom szerint a ’ v en y ig e - is 
kola korlá tokkal van körül övedzve, azok m ellé , hogy 
Ígéretemet teljesíthessem állani , ’s asztalra való ha
zai ’s külföldi szőlőfajokat ültettem. Valamint a ’ 4dik 
§ban emlékeztem.

Az iskolának csúcsos részén két kis táblácska 
akászfa magokkal van bevetve , hogy ez által idővel bi
zonyos tanúsággal szolgálhassak , mennyi szőlőkaró 
kerekedhetik az illy  ületvények ága ibó l , mellyeket a ’

*)  Hg. Eszterhházy’ Kismartoni kertjében Fódisch udvari 
kertésze e’ tárgj^ban szerencsés próbát tett, és szóló- 
mag által már fürtöket is termesztett valamint erről 
T. T. Timim ur alezredes , tisztes levele által tudósíta
ni szíveskedett.
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vinczellér minden más karóra nagyobb költekezés nél
kül önmaga termeszthet és készíthet.О

c Ä  venyige- iskola rendeltetése.

A’ venyige - iskolának czélja legyen a ’ szőlőtőke’ 
nmnkálását lígy intézni, hogy az iskolában minden 
tábla , minden vesszősor minden egyes szőlőfaj különös 
metszés alá vettessék , hogy ez által kitűnjék, nagyobb 
gyümölcsözhetés és jobb ’s állandóbb bor teremhetés 
v é g e t t , mikép’ messük különbféle szőlőfajaink’ vesz- 
szeit ? Végre szükséges lesz egy sajtóháznak pinczével 
párasult építése , mellyben annak idején a ’ bornak for
rását ’s az egyes szőlőfürtöket vizsgálni, különbféle 
sajtó ’s forrást okozó készületeket rendeln i,  legfőképen 
pedig az időváltozás okozta benyomásokat, a ’ pinezében 
és présházban teendő észrevételeket szorgosan följegy- 
zeni kell.

Minthogy szőleink Magyarországban hegyen és sí
kon fekszenek, szükség k itanu lnunk , minő szőlőfajok 
szerezzenek amott, minők pedig emitt nagyob nyeresé
get. Ennek következésében szükség kitanulnunk , melly 
fajok termenek a ’ hegyeken legjobb , a’ völgyekben el
lenben legtöbb , és még is jó  italu borokat. Ezen két 
tűlság vezérelje a ’ szőlőmüvest munkálódásában , mert 
mig ezen tekintetben valamelly rendet nem alkotunk , 
az az mig k i nem tanuljuk , melly szőlőfajok szeretnek 
meszes földben , mellyek agyagban vagy homokban , mel- 
lyek  fekete földben tenyészni, mindaddig sötétben 
botorkálunk, hibát hibával szapodítunk és pinczebéli 
gazdaságunkban előre nem haladhatunk.

Leginkább pedig arra szolgál a ’ venyige - iskola , 
hogy benne a’ tanulni kívánkozó szőlőmüves, mindazt
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fö lta lá lhassa, mellynek szemlélése végett nagy utaza'st 
kellene tennie.

Igaz ugyan , hegy a ’ szőlőmüvesnek fölvilágosítá- 
sül semmi sem nyújthat hatalmasabb eszközt, mint & 
nemesebb bortermő hegyeknek meglátgoatása, hol a ’ 
szőlő mellett divatozó munka kikorbácsolja belőle a ’ 
megrögzött ártalmas e lő íté le teket,  meUyeknél fogva’ 
otthon hibás munkáját állította legtökéletesebbnek. 
x\zonban az i l ly  utazás nagy költséggel, fáradsággal, 
nehézséggel, és éles figyelemmel van összekötve; to
vábbá, hogy utazásának sükere lehessen, szükség, hogy 
világoskodó előisméretekkel minden részrehajlás nél
kü l e lszántsággal, és éles figyelemmel legyen fölru
házva. Ezek nélkül károsabb és ártalmasabb ismérete- 
ket hoz vissza szőlejére. Hogy tehát a* szegényebb sor
sú szőlőmüvesnek batyuját hordozó vándorló legény
ként egyik helyről a' másikra koborlani ne kellessék , 
a ’ venyige-iskola  szolgáljon neki czélirányos oktatásul, 
hova is minden osztályú szőlömüvesek őszintén meghi
vatnak ; itt nem csak a hazában divatozó különbféle 
szőlő melletti fogásokat, hanem szőlővesszeinknek a ’ 
a’ föld és clima minőségéhez képest nagyobb vagy k i 
sebb használhatását is tökéletesen fölfoghatják, k ita
nulhatják.

Az em líte tt ,  és leginkább a’ szőlőművelést tárgya- 
zó vizsgálatokon kívül a’ venyige - iskolának még egy' 
más és igen nagy fáradsággal párosult czélja is f an ,  
inelly leginkább arra törekszik , hogy honunk szőlőfa
ja inak  különböző elnevezését, rendbe szedvén, annak 
bizonyos rendszert és névtárt készíthessen. Melly te r 
hes válalatnak kivitelére minden nemesebb érzető és tn- 
dományu öenologus és szőlőbirtokos urakat szerényen 
fölszólítok, és segítségül hívok.
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Rövid idő múlva reményiem , hogy a’ venyige-is
kolának 24 tábláji be lesznek szőlővesszőkkel ültetve. 
Benne minden bortermesztő vármegye , város vagy sző
lőhegy vesszei fölfognak találtatni. Az iskola esz
tendőről esztendőre gyönyörűbb alakba öltözik , és ny il
ván meg fogja b izonyítani, hogy a ’ nemzetnek diszére 
lévén, ama számos nagylelkű hazafinak létesülésére , 
Js föntartására tett szives áldozatját a’ szőlőművelésre 
lett jótékony befolyása által egészen megérdemlette.

En részemről a ’ mondott 10 esztendő lefolyása alatt  
minden tőlem kitelhető módon azon fogok lenni , hogy 
az iskolát egy egésszé és tökélyessé képezhessem. Sem
mit el nem fogok mulasztani, melly annak javá ra ,  és 
csinosodására szolgálhatna. Iparkodni fogok, szerzett 
’s inég szerzendő tapasztalásaimnak közzétételével a ’ 
közjót előmozdítani, és az útjában álló bal véleménye
ket ’s előítéleteket kiirtani.

Ha Isten éltemet m egtartja , ’s válalatom kiviheté- 
sében erőmet megszenteli, legédesebb jutalmamul fog 
szolgálni, ha bevégzett munkám’ tökélyességére pil
lantva meggyőződhetem, hogy a’ szépet, jó t  ’s hasznost 
édes hazám’ kebelében nem csak óhajto ttam , hanem 
azt kitehetőleg eszközlöttem is. — Ezen jutalommal 
gazdagítva szívesen végnyugalomra hajtom aztán őszbe 
borult fejemet.
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J e g y z é k e .

Amaz önkéntes adakozásoknak , mellyek a’ ve
nyige-iskola’ alapításától kezdve 10 egymás

utáni esztendőkre megigértettek.

" Evenkint
О cs. k ir .  Magossága József FőHerczeg,. pengő tor.

Ország Nádora stb. stb.................................. 50 ft.
О cs. kir. magossága Károly FőHerczeg stb. 50 — 
T. T. Dercseni Dercsényi János , cs. kir. ud

vari kamarai t i toknok , Becsben. . . 10 —
— Dercsik János , kirá ly i tanácsos, Apát

’s esztergami Kanonok............................ 8 —
— Guggenberger Leopold , Posztóáros

Pesten...........................................................  5 —
— Horvatovszky Plébános Promontoriumban 5 —
— Riggiczai Kovács J ó z s e f . ......................  5 —
— Lenhossék M ihály , svéd kir. Vasa-

Rend’ V itéze , kir. tanácsos, ’s fő
orvos.............................................................  5 —

— Lónyai M ihá ly , kir. tanácsos. . . .  5 —
—- Kapos-Mérei Mérey Sándor, cs. kir.

val. belső titk. tanácsos , és kamarás 
arany sarkantyus v itéz , Sümegh VMe- 
gyei Fő-Ispány, országos biztosítási 
kormányzó stb. . . . . . . . .  40 —

— Ocskay A n ta l ,  választ. Püspök, kir.
tanácsos, fs n.váradi Kanonok. . . 10 —

9 - §.
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Т ,  Т . В. Perényi Sigmond, cs. kir. udvari ta
nácsos, a ’ hétszemélyes tábla közbi- 
r á ja ,  ’s Ugocsa YMegyei Fő-Ispány. 5 —

— Schuster József Károly , n. szonibathi
Gyogyszeráros....................................  5 —

— Seefeldner József, kereskedő Pesten. 10 —
—- Szilassy József, magyar kir. helytartói

tanácsos...............................................  5 —
— Sztankovits J á n o s ,  választ. Püspök ,

kir. tanácsos , ’s Győri Kanonok. . 10 —
— Szulinyi János, N .Szombatban. . . .  20 —
— Uzovits János, m. k. h. tanácsos. . . 5 —•
— W eiss Márton, választó-polgár Pesten. 5 —

Ezen kívül.

Arad , / ................................................................20 —
Sz. F e h é rv á r , I ........................................... .....  . 10 —
K a s s a ,   150 —
P e s t , 1 szabad király i városok. . . 60 —
Pozsony , ( . . . . : .................................... 20 —
S zeged , j ................................................................20 —
Temesvár, I ...............................................................10 —
W e rse tz , \ ...............................................................50 ■—

Oszvesen . . . 340 ft.
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S z á m a d á s

Azon költségekrőlm ellyek a’ Venyige-iskola
1834dik esztendőben történt alapításától kezdve 

1835dik esztendő végéig szükségképen 
történtek.

1834iki K i a d á s .

pen?«) pénz*
Hónap Nap Az országos Venyige-iskola elő- ft. kr. 

rajzának magyar és német nyel
ven tett nyomatása , a ’ vele pá
rasuk  kisebb költséggel. . . 60 4

A ’ Venyige-iskolára szánt térnek 
k im érése, ’s fölosztása a lk a l 
makor. ............................................  6 50

A' Venyige - iskola ügyében tett 
levelezés 1834diki marcziustól 
kezdve , azon esztendő’ utolsó 
deczemberéig póstapénzre meg
kívánt.....................................  . . 30 12

A’ hon* kúlönbféle bortermő he 
gyeiről venyigehordatás. . . 17 30

Az ákászfa - magok’ vetésére ren
delt földnek elkészítése. . . .  5 20

1 0 . $.



A’ küldött Venyigele átvételekor 
’s télen által megőrzésükre tett 
különbféle költekezések , ’s ko
csibérek...........................................  4 30

Többszöri fuvarok a ’ Venyige-is
kolába..............................................  S —

Másnemű kisebb költségek. . . 12 —

Oszvesen . . 144 46
*

lS3ődiki K i a d á s .
ч

April 15. P e s t , Pozsony, B ihar, Soprony,
Zem plény, T o lna , H on t,  Nó- 
g rá d , Baranya , 's Bánát és 
Szerém v.megyék’ szőlőveszei- 
nek ültetésére rendelt helynek 
elkészítése......................................  132 42

Május 3 .  Az említett venyigeültetéskor ké
zi munkára fizettettek. . . .  32 36

A’ venyige-ültetvények ezen nyá
ron négyszer megkapáltattak. . 38 12

Az út-tisztogatásra.................................  6 42
A’ venyige-ültetvényeknek amaz 

1.835iki fölötte száraz esztendő
ben történt gyakor, ’s a’ víz 
távolsága miatt fáradságosmeg- 
öntözése............................ , . . 22 —

Novcmb. 18. Az ültetvények befödéséért a’
munkásoknak................................... 6 58

Különbféle v.megyék* venyigéi
nek hordatása a’ vele párosult 
kisebb költségekkel............................. 26 12

141
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A ’ venyige-iskola ügyében tett le
vél váltási költség egész eszten
dőre....................................................  48 20

A’ venyige-iskolában elkerülhe
tetlenül szükséges eszközöknek, 
u.m. zsinórmértéknek,kapáknak, 
ge reb lyéknek , vesszővékáknak, 
öntözőkannáknak, kádnak , ’s 
korsóknak megszerzése. . . .  8 32

Deezemb. -3, A’ venyige-iskolába fogadott vin-
czellérnek 9 hónapi bére. 16 ftval 144 —

24 darab ducznak veresre történt
festése...................................................' 1 0  —

24 pléh tábla , magyar !s német 
fö l irá ssa l , ’s a’ sorokat jelentő 
1000 darab fatáblácskáknak fes- 

, tése , ’s számítása. . . . . .  22 —
Egyéb nemű kisebb költség egész

esztendő á lta l .................................  25 ■—■

Oszvesen . . 523 14

Ezen kiadásokhoz tartoznak még 
a ’ keritési költségek is.

E’ kerítést tölgyfa oszlopokra 
szegezett léczek képezik.

Ama 220 darab oszlopon kivül, mel- 
lyekető  cs.k. Fölsége a’Ráczkevi 
urodalomból kegyesen adatni ren
delt, az iskola kerítésére még 
kész pénzben szükség volt. . . 350 20

Itt azomban megjegyzem , hogy az 
iskolának még csak l-ra  van 
befogva, következőleg j  tárva
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all a ’ szükséges sajtóház ’s pin- 
cze elfogadásra.

Az 1834ik esztendőben tett költsé
gek tehát. . . 144 ft. 46 kr.

A z 1835 i к i- . . 523 — 14 —
A’ kerítés. . . . 350 — 20 —

Es i'gy a ’ venyige-iskolában tett 
átalányos költségek 1835ik esz
tendő végéig kiterjednek. . . 1018 -20

Erre a ’ 9dik §. értelme szerint már
bejött.................................................. 473 —

Az adósság tehát . 545 20
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