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könnyen meg fogjuk érteni, hof,Y szolomüvelésünk
megfelelo hagznot csak ott tLdhat, a hol a rnüvelést a

tulajdonos teljesiti jobbára saját erejével, vagy a hol

nem jó ugyan, de annál több közönséges bor terem.
Világitsuk meg ezen állitist egy kis számitással.
Egy (800 O öles)~f(;rtály--s"zolo, mely gazdag' ter

mésünek tartatik, terem hazánkban egyre-másra 40
50 akó bort, ennek értéke must korában, ak6ját négy
f'ttal számitva, tesz 160-200 ",tot, A tiszta haszon e

szerint egy ily mi'loségü szolonél , miután a müvelési
költségek az adóval együtt 50-60 !'--ttal fedezhetok,
tesz körülbelül 110-140 frtot. Ezen esetek és termé

sek rendszerint a gazdag talaju és ~J:isültetésü szolok
ben szoktak elofordulni.

A régi s hegyi szolok ellenben, melyek hazánk
ban tudvalevoleg a finomabb borokat termik 1 hoznak

hasonló területen egyre-másra 5-8 akót, melynek ér
téke must korában nyolcz forintnál drágábban nem
igen fizettetvén, képvisel 40- 64 frtot. Levonván itten
is a müvelési költségeket 50- 60 ft ~tal: öt akó termés

esetében a termelo már veszteséggel dolgozik, nyolcz

akó termésnél pedig marad számára csak pár nyomo
ru 1t forint.

A gazdagon termo, s közönséges bort szolgáltató

fertálynál mutatkozik a tiszta haszon eszerint egyre

másra 125 frtban, holott a másiké semmiben, vagy
legfeljebb pár forintban. Alapján e számoknak, melyek
nagyban véve, a valót fejezik k1, a közönséges bort

·termo szolonek a töke értéke 2500 frtra mutat fertá

lyonkint, mert az elérni szokott tiszta h"1szon ezen tö
kének teszi 5%-es kamatját; a finomabb bort termo

talajnak ellenben termése értékét csaknem teljesen föl
emésztvén a kiadás, ugyszólván tökeértéke nincsen is 1
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Igy állnnk, kedves barátom, kérdésünkkel. És én
mégis szolösgazdának csaptam föl 1861-ben ; és pedig

egy oly természetü talajon, mely századok óta terem
vén már szolot rendes termékenyités nélkül, a mint az

nálunk szokás - nagyon is azon második kategoriábn.
való, hol t. i. jó, de vajmi kevés bor terem immár. Tett

leges terméseim átlaga a lefoly c tiz év alatt, melyeket

pontosan jegyeztem évrol évre, fertályonkint nem ment
ö tak ó n tu 1. És én még se fáradtam ki. a sisiphusi,
munkában, hanem teszek és haladok foly ,ást egy lépést

elore, s márig látom, hogy pár év mul va nálam is más
mérleg fog mutatkozni fáradozásaim jutalma gyanánt.

Lettem pedig szolosgazdává több rendbeli oknál

fogva. Eloször is egészségi szempontból szükségesnek
láttam magamra nézve a nyárón áltaJi folytonosabb
kivül tartózkodást; másodszor érezvén bortermelésünk

közgazdasági fontosságát, annak keretében magam is
tettleges és tevékeny részt akartam venni; végre, mint

egyik igénytelen tagja az orsz. gazd. egyesületnek, igen
erosen éreztem, hogy e fontos hazai termeléDi ágnak

ugy tehetek inkább megfelelo szolgálatokat, ha maga
mat tettleges e téreni müködés által a hozzászólásra

alaposabban feljogositom.
Felcsaptam tehát szolosgazdának, daczára az ösz

tövér kilátásu jelennek. Szemeim elott álltak egyrészt
a külföldi, más természetü példák; szemeim elott állt

továbbá a meggyozodés, hogy a szolomüvelés terén
hazánkban is lehet idovel jobb állapotokat és eredmé

nyeket kitartás és okszerüséggel eloállitani. De meg
voltam arról is gyozodve ID1ndig, hogy ezen jobb álla
potok és eredmények csakis ugy fognak bekövetkezni
hazánkban is, ha a szolomüvelés és pinczekezelés ügyét

azon osztály karolja fel foleg, mely ál1ása és értelmi-


