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le-gq,lább azon biztonsággal, melylyel az emlitett kül
földi országokban számithatnak.

Nem csodál hat juk tehát valami nagyon, ha nálunk
az emberek a költséges szolobeli javitásokkal; s neve
zetesen a tökéletes megifjitással, noha ezen eszl,özlés

nélkül igazán jobb állapotokra eljutni nem fogunk soha,
nem igen serénykednek. Tartjuk a magát tulélt szolot

a meddig csak lehet; és ha az egyik év, a lemult, ösz
tövér volt, vigasztaljuk magunkat azzal, ,hogy hiszen
majd jobb lesz a jövo. ÉS'ez igy mogyen évrol-évre a
nélkül, hogya várt kövér esztendok valaha és igazán

bekövetkeznének. Az egész, a mit szoleinkben az ipa
rosabb szolösgadáknál is láthatunk, holmi aprólékos

. foltozgatásból áll. Döntésnek, bujtásnak nevezzük e
foItozást, mely a mint fiatal szolokben a legjobb kiegé
szitési eljárás, ugy az öregekben egyátalában nem ve

zet czélhoz. Az ilyenekben egy-két hézagot kipótolunk
ugyan vele látsz61ag és szemre, de nyomban támad
más hézag akár mennyi az elvénült és elgyengült tokék
kihalása által. Elaggott szoloben a döntés ('gyszóval
egy soha be nem fejezheto sisiphusi munka. Azon ki

adásokkal, melyeket országszerte az ugynevezett dön

tések általi jav1tá~okra teszünk, sokkal termékenyebb
módon járnánk el, ha azokat a szolok gyökeres megifji
tására forditanók, s ha nem tehetnénk is ez érdemben

és irányban valami sokat, de következetes kitartással
és tervszerü foganatositással tevén ez érdemben évrol

évre a mennyit lehet, bizonyos számu évek lefolyása
után, hol elobb, hol késobb, jóformán czélt érnénk.

Ha sokba kerül is tehát szolei nk megifjitása; ha

bor-áraink alantisága, s a csekély árkiilönbözet, mely
a jó és közönséges borok közt ezuttal még fennáll, nem

bir hat is valami különösebb inditó erovel; azt gondol-
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nám mégis, tisztelt barátom~ hogy tegyük meg nii ter

me lok az elso lépést, s ne várjuk, mert meglehet, hogy
erre nagyon sokáig kellene várnunk - mig a külföldi
vevo jobb áraival bennünket cselekvésre és vállalko- .
zásra buzditana, elibénk jön.

Én legalább csekély tapasztalásomból azt látom,

hogy e tanács elfogadá sra érdemes volna; és hogy kö
vetése haszonnal is já rna. Mások ugyanis, midon kis
tétényi boruf akóját 8-10 frtn:H magasabban értéke·
siteni nem igen tudják, ugyanakkor én boraimat 20

f~ton alul nem adom soha; de sot vannak már egyes
specialitásaim, a mino például a t:sztán ültetett veres

burgundi, a melynek akóját 80 frton értékesitem ..
Hogy mindezen eszközlésekhez tömérdek ido, ki

tartás. türelem és nem kevés költség is kívántatik, az
tökéletesen igaz; azonban ezek nélkül - csak a sors-

játék adhat néha váratlanul nagy eredményt, de az
életnek gyakorlati foglalkozása nem. Ugya mint ma

vagyunk, kedves barátom, finomabb borainknak jobb
ára nem igen fog hekövetkezni egy hamar .. Egyrészt
ugyanis nagy jelességü boraínk sommásabban nincse
nek is, miután a fajok méltatásától s azoknak külön

termelésétöl még nagyon távol állunk; másrészt pedig
a hol szöleink nyers anyaga kitüno is: a pinczekezelés •.

rendesen oly gyarló, hogy boraink az állandóság vagyis
tarthatóság hiánya miatt a nagy vjlág piacza számára
képesitve nincsenek.

Tévkörben mozgunk egy szóval. Mi várjuk foly
ton a jó árakat hozó külföldi vevot; ez pedig nem jön
és nem veszi borainkat, mert csak elvétve birunk neki

igazán tartható és jeles borokat különösen valamivel

nagyobb mennyjségben szolgáltatni.
Át kell törnünk ez átkos és sorvaszt6 tévkört mi-


