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ségénél fogva a szükséges javitások megtételére fogé

konyabb, mint akár a nagybirtokos, ki birtokai terje
delme mellett kicsinyE a 8zolot~ akár pedig a kis mü
velo, kit meg mindennapi gondjai, terhei, és értelmiség
tekintetében rendesen az alan tabb fokon való állás 

zár el az e téreni uttörésWl. Ez utóbbi persze hogy
tulnyomólag hazafiui indok; azonban van reményem

hozzá, hogy idovel töle az anyagi haszon sem fog el
maradni.

És hogy ne volna, kedves barátom, ~lindezekben
inditó ero?! Gondold meg, hogy Magyarország h a t

sz á z eze r kat. holdny: területen termesztia bort;
gondold meg, hogy e területen terem egyre-másra
mintegy 15-20 millio akó bor, és hogy e bornak ér

téke ugy is, a mint ma kezeljük azt, 60-80 millio fo
rintra megy; másképen járva el pedig, ezen szép érté
ket nem lenne lehetetlen legalább is megkétszerezni !, .

Erdemesnek tartottam tehát, ha azok, kIk tÖ\'od-

nek a haza jobb jövendojével, és szeretik egyuttal a ter

mé:5zetteli gyakoribb érintkezést, értelm ük, idejük és
vagyonuk egyrészét a s zo!ömüvelés urnájába vetik,
hogy abból idovel és elso sorban maguknak, második
ban pedig, munkájuk és példaadásuk által, a köznek

vonjanak ki megfelelo osztalékokat.
Bár vetne ezen umába hazafias kormányunk is

mielobb nehány fillért, s ajándékozná meg ezen fölül

gondoskodásának egy részével a bortermelés és kivi
tel fontos ügyét, hogy igy gyorsabban jöhetne el azon

ido, a mely után alJnyian sovárgunk, de eddig fájda
lom, eredmény nélkül!

Isten veled a viszonttalálkozásig.
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II.

Kedves barátom! A mi borügyünknek számo::>

egyéb bajai kö zt egyik igen lényeges akadálya abban

van, hogya k ülföldre való rendszeres kivitel hiánya
miatt az ela elá s i ára kb ani gaz i, fl Z a z a te r

mény jelességének valóban megfelelo kü
1ö n b ség mam égn e m 1éte zik.

Ezen körülmény összes boriparunk fejlodésére
nézve sokkal nehezebb akadály, mint átalában csak

gondoljuk i~.Azon öss~es pangás és tétlen ség , melyet
szoleink-és pinczekezelésünkben egészben véve oly saj
nosan tapasztalunk, e körülményre viheto leginkább

vissza. Ez azon ólomsuly ~ mely szárnyaink szabadabb
röptét ugyszólván lehetetlenné teszi. Ez a reformok és

haladások leghathatósabb megölo betuje i ez elvégre
azon tekintet, mely még jobb és haladni kész termelo

inket is a költséggel jár.ó sok irányu haladási eszköz
lésektol el-elriasztja.

És ezen nincs is mit csodálni; sot lehet mondani,
hogy azon pangás, mely szöleink- és pinczéinkben a

fölebb érintett ok miatt átalában tapasztalható ~ jófor
mán megérthetové váJik, habár teljesen nem igazolt is.

Nézzük csak, kedves barátom~ ismét egy kissé a
számokat, melyek elottem, a hol csak biztos forrásból

erednek, a legnagyobb ékesszólásnál is hathatósabb

beszédüek. Nézzük például, hogy egy fertály szolonek

(800 O öl) tökéletes és alapos megifjitása körülménye
ink közt körül-belol mibe kerül?

A számla ez érdemben az én adataim szerint a

következoleg alakul; u. m.:

800 O ölnek kétlábny i mélységre

való megforgatása (rigolozás), O ölét
10 krjával számitva, tesz ..... 80 írt - kr.


