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nulnak. Ime egyél' látogatottság is egyik bizonyitéka
annak, hogy bortermelöink a pinczekez\lést még min
dig nem tekintik valami fontos vagy épe~ellozhet1en
dolognak.

Ha akarunk tehát, kedves barátom, szolömÜvelé

sünk után kielégitobb eredményekhez jutni, más sz6

val, ha borainkért nagyobb árakat ohajtunk kapni,
okvetlenül meg kell tennünk, és pedig nem várva sem

mire, mindazon eszközléseket, melyek bennÜnket e czél
hoz elvezetni egyedül képesek

S ez irányban, hidd él'barátom, a czél két felté

telhez van foleg kötve. Egyike ezeknek a helyes, ~z ok

szerÜ pinczekezelés; másika pedig a jelesebb fajtáknak
kello méltatása mellett, e1aggott, s ezért keveset termo

régi szolöinknek ujb6li Ültetése, vagyis teljes megitJi
tása. Ezek nélkül hasztalan sovárgunk jobb idok után;

s hasztalan áltatjuk magunkat azon reményekkel, hogy
a külföld egy szép reggelen csak itt terem aranyaival!

J6 anyag és helyes kezelés teszik a bort egyedül
jelessé és törhetlenné, és csak ily bor léphet a külföld

kÜzdterére. Mind az, a mit most teszünk, csekély kivé
tellel, mero botorkálás. Egyszer viszünk ki történetesen
oly bort, mely megállja a sarat s hitelt és bizodalmat

is teremt, másszor pedig megtörnek kezeletlen boraink,
s ezzel természetesen vége minden további kivitelnek.
A külföldi vevo min dig biztosan tarthat6 bort kiván;

a mi igen természetes is. Ö a bort oly árunak tekinti,
mint bármi mást; s neki, hogy tolünk elforduljon,
untig elég, ha csak egyszer is állhatlan árut kap.

Mindezt) ked ves barátom, tapasztalásb61 mondom

én neked. Alig van a bornál kényesebb. kereskedelmi
czikk. Azért csak szánalommal hallom, valahányszor
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het. A kiadás ilyformán a pinczemester után meg fog

oszolni annyira, hogy az elviselhetové lesz a kisebb

vagyo nu termelo által is.
Ha pedig külföldrol a siker bizonytalansága mi

att nem volna kedvÜnk kész pinczemestereket hozatni;

ugy nézzÜnk körül idehaza 1 és fogunk találni itt
ott alkalmatos embert, habár nem valami nagy bo

ségben is. Itt van példá ul az országos gazdasági egye
sületnek szerencsés kezÜ pinczemestere Szebényi Sán

dor ur, kit én is évek 6ta használok már boraim keze

lése körül a legjobb sikerrel, s a kinek eddigi teendoi

mellett még mindig volna annyi ideje, hogy az ors~ág
ban levo nehány nagyob bszerÜ pinczét vezetése alatt
tarthasson. É~általa ugyanezen pinczék számára al
kalmatos embert képeztf'\tni sem volna nehéz, vagy va

lami nagy költségbe kerÜlo. Azt persze nem kivánhat-
J

juk senkitol, hogy hasznos ismereteit és tudományát
ingyen tölcsérezze át másokba.

Van még egy m6dja annak, hogy borterme1oink,
kivált a nagyobbak, pinozéjÜk számára alkalmatos ke
ze1oket szerezhessenek maguknak. Küldjenek eléggé

képes fiatal embereket az orsz. gazd. egyesÜlet budai
mintapinczéjébe, s az egyén életl'eval6ságához képest

rövidebb vagy hosszabb ido alatt lesz használható em
berül\:. Ezen intézetben az elméletet dr. Entz Ferencz,

a gyakorlatot Szebényi Sáudor ur adják elo, s val6ban
csak az ifjun mulik, ha az itt nyerheto oktatás mellett

nem képezi magát talpra~sett pinczekezelové. E hasz

nos intézetet az egyesÜlet és a kormány már évek 6ta
tartják fenn, s llem mondhatnáIíl valóban, hogy azon

látogatottságnak örvendene, melyet megérdemelne. A

nagy bortermelo országb61 ugyanis 10-12-re megy
azon fiatal emberek száma, kik ez évben például itt ta-
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