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41’ Szö'ló'mivele'se'rö'l'. 

'ELSÖ SZAKASZ. 

Az Едим: (кита) és a’ Fördrä'l. ' 

') ` _ А „шанс kétféleképpexf érîk- meg', a’ ` 
mit ,'61 meg keu kulömhöztemi egymástól; 
tudniillik, elöször a’ sölöszemben lévö magok 
érnek meg, azután maga a’ lszölöszem: amat 
a’ nemeknek fenntgrtására és tçrjesztésére 
igye'k'ezö természetre nézve elég, és már ak 
kor történik meg,_ a’`mikpr méga’ nedves 
gég a’ szëìöszemben savanyú és` fojtós; eme» 

. ' о i .- a’ 
' \ 
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nem е1ёЫэ_‚ megy véghez, kaпет d’ midön 
már a’ lé a’ :szölöszemben,l édes; és 'valamegv 
nyire si'iri'i mézgává v'álik.' Minthogy a’ bor 
Szeszes forrásnak a’ munkája, méllyre tsupán 
tsak a’ ищи-0s nedvesség lehet alkalmatos‘, in- 
`nen ait kell itélnyünk, hogy á’ ézölöfürt ($23 
löfej, szölögerézd) tsak akkor ért: meg tökél 
Ietesen a’ mikor a’ szölöszemben minden‘ 

, _ 

nedvesség _tzúkros Jmézgzîvá мышц; melly- ` 
nek eszközlésére szükséges, hogy a’` Levegö 
ég hevének mennyisége és tartóssága a’ szö 
lötövet tápláló nedvesség`hez illendöen légyen 
mérsékelve, azст:7 hogy ha a’ nedvesség a7 
melegséghez képest felette s'ok, a’ изке venyi 
gékkel ’s levelekkel és szölöfвjékkel is, de a’ 
mellyel Soh'a meg nem érl‘etnek, meg ne tеr 
bе16(1)ё1‹, ellenbén ha felette keve's, a’ töke 
lfòrrósaágba ne essék, és a’ fürt apron ne ma 

' \` radjon. Нет helytelenl dolognak tarltom it 
ten megtzáfolni azoknak hibás vélekedését, 
a’ kik'azt tártják, hogy a’ s'z'ölötö az egésszea 
sovány földet jobban szqreti; mint mást akár- _ 
пнъзодёзъ. А’ szölötŕ'ít'pgyanazon s_zèrek láp 
lálják, a’mik a’töb'bi‚plántákat, és valamelly 
kevés nedvesség nélkůl aqnyira e1 nem heh`efâ ' 

" hog? 
_M_` 

a’ boŕosgazdának lgivánságát tells/esiti bé, és _ _ 
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hogy vagyynak ollyan szölö termö‘ helyek,'a"_ _ __ 
mellyeket sлаra: esztendöben Öntözgetni szükn_ ` l 
ség, hogy te‘remjenek. ‚ ` 

f` A’ (ni mérséklett egünk alatt a’ szölöìö 
vеk nem kopleglnak', ¿e a’ melegség a’ táplá 
ló eszközökngk böségéhez nints mindenütt i1 
lendöen mérsékelve; azért is, a’ szölömives 
kéntelen akárméjly szeflesség alatt keresni 017_ 
l'yan fekvési'i helyet, a’ hol a’ Levegö ineleg-_ 
sége a’ szï'il'o" terî`nеsztésére `kedvezö: теrи 
ez net_n is mindég a" geographiai szélességtöl 
függ, hanem más környi'il állásçktól p. о. a’ 
foldnek természetétöl, a’ szelektöl, a’ tengen 
nek, folyóvizeknek éé erdöknek közel иду' " 
távol ища‘, в.’ helynék a’ tenger szìnén fel 
lyì'il lévö magasságától , a’ fòldszínének а.’ Lát 
hatáshoz (Horizon) való hajlásától ’s a’ t. нa!‘ 
nem szi'nt’ úgy függ, mint a’ polusngk nagyobb _ 
vagy kissebb felemelkedés'étöl. l 

Mikor a’ {БЫ természetérôl szóllok, nem 
' tsak a’ fold szix'mén lévö llegf'elsöbb terůletet 

alliarom e'rteni, mellynek, hpgy a’ plémtx'lkra.` 
nézve legnagyobb béhatása'v'an, akágki is él" 
“Нашa, hanem az ez alatt fekvö ûkár fóldek‘ 

` а я y nek, 
_ 
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nek, akár köveknek teri'ileteit is, vagy Vize@ 
шуös ЬеКуеkеЬ, (viz fészkeket), 'mellyek hogy 
q’ plántákban ìalami' változást okozhatnak', 
allg tagadhatjuk. Mert, Воду hogy _eshetik 
meg, hogy két szomszéd, egymástóltsak еду 
szoros ösvény által hasittatott, egy'forma'föld» 
be ültettetett, a’ napra egy`ar`ánt fekvö, е‘ 
gyenlö gondal mive'ltt, _ugyamazon Тaйгa tö 
kékröl, gyàkran olly külömbözë'» bort sz13r 
`nek, ho‘gy egŕgyik a’ másiknál hárvzamszor` 
:a drágább :a " ' 

_A’ tapasztalás tanítja; hogy két `egymásf 
c’rê'i szölöhegyenn ugyanaì történik meg, a"__ 
mi kétszomszéd szöl'c'ikertbenn: mivel eggyik; 
az északi hide'g, és ~észak ’s nepnyúgot felöl 

' fujdogäló nedves szеlek ellen, a’ hegyeknek 
r valamellyik hoz~zá ragadt teteje'áltafl védelmez- 
ltetik, a’ másik pedig` a’ Levegöég minden 
'vislzontagságinak ki van tétet've'. Mellyekböl 
kör'lnyen kihozhatni, h'ogy a’ {öшпек'tеrтёsзё 
te, és az idö viszontagsági ellen való hely'es 

_Oltalmaztatása, a’ melegségnek illendö mér 
_tékletjéx'e t'óbbet геза, mint a’ hеlyпek geq 
graphial széleseége: de mivel ezek közt vég 

\ -hetetlen. nagy a’ külömbség, nïplánták igyu» 
möl 
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' möltseinek ('terméseinek) is rendkîvi'x'l kül'o'm 
' bözöknek. kel'l lenŕxi; е’ sцrёщ hibáznak azok, 
a’ kik ab'ban a’ hiszemben v'ágynak, hogy a’ 
Tokaji` hegyen,` vagy g’_Hegyallyán Юvа] тё‘ 
sutt is Tokaji bor'. készíthetnek. ' 

Hogy 'a’ szép tisztá vizi'i folyóriak, vagy 
tónak szomszédsága, nem тaк nem ártalmas, 
h'anérnhasznos is, ha a’ szölö száraz helyen, 
és a’ viz szinén fellyi'il olly `magossarí fekszík, 
hogy nem a’ vízböl k'igözölgö, Si'irt'í, hanem 
a’ vékony és az athmosphgaerával egyesůlt pай? 
rázatok érdeklík , Magyçlr Országban a7 Вы’ 
dai, S'omlyai', söt magok a’Tpkaji szölök yis), 
Német Országbçm a” Bajna mellyékiek_ì Fran- 
tz'ia Országban a’ Burdeau'xiaiak ’s a’ t. @lég-` 
gé bízonyitják. Ez'ek 'a’ vizgi'jzök a’ rekkenöY 

fxhévséget Ińérséklik , a’ táŕläló eszköz nem 16 
~\\tét kipótolják, a’ szölöszemek hártyájátmeg 

lágyítják, ’s kinyúlhatóvá teszik, és a’ ngézgás 
nedvességet megérlelil'cL ` Az állóvizek , és 
egy átaljában a’ mik si'iri'il nedvességeket lvagy 
kípárologni, vqgy magokhoz'vonпi és magok 
köri'il tartani szoktak, mint p. о. az erdök, és 
a’ gyümöltsfák is , еleven sövények ’s aтt. kö« 
zel'se legyenek a’ szölökhöz; mivel gyakran 

kö 
f 
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ködöt és derer. okoznak. Eszedben tartsd Vix'i 
giliusnak Мел verset: 

/ apertos ' 
Bacchus amat colles. 

' Kopasz hegy az igazi bor fészek. 

`A’ mened_ékes vaду lejtös, kerekdéd, és 
Iaposçteteji'í halmokat ked'velli. De ahol `i1 
lyenek nintsenek ,` a’ nem hirtelen meredek` 
hegyeket eem veti meg, és azokon a’ l'ejtös 

l 

ségnek közepét “Львицa, al legfelsöbb xzészé- ‚ 
töl ~zir1t7 ůgy mint a’ legallyától irtózván: mi-' 

_ vel ez az esŕ'ivizekkel lefolyó foldtê'il megvas-f 
tagodván , és a’ gi'izökîöl megnedvesedvén, 
a’ tökét mód nélkůl táplálja ’s terheli, gyak 
ran megfagylalja_ és dén гаммé teszi; aтм 

' a’ .szelekqek és a’ hidegnek kitétetöclvén, és` 
megkopaszodván, la’ tökét sem eléggé пе!!! 
tá'plálhatja, sem az idö viszontagságai el'len 

' hem oltalmazhatja. 

A’ mi Éghajlatux‘lk адa". a’ délre fekvö 
szölök Iegjobbak; ezek'után valók a’ifnapkelety ` ‚ 
és flél között lévö tájékra nyúlók':` de ha a" 
felkelö naprlak Iegelsö sugárai rájolçsütnek, 
nem száraz földbe ültetödtek, és a’ nedvessé- 

` get __ 
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get megtartó testekitöl tâvol nintsenek, a’ cle 
rektöl gyakran szenvednek. Bosz'szabb fekf 
vési'i a’ napnyúgotra hajló szölö: mivel a’ nap 

1 

' is késön és elbádgyadva silt rá , a’ hideg esök 
is, és azon a.’ tájékon gyakrarí támadó jégesè' 
'sös zivatarok leghamarább érik. 

А’ szölötî'á egyátaljában szereti a’ köve‘ 
tsез fóldet, ha a’ kövek között jó, 'a’ nedves 
ségektöl és hapsúgáritól általjárható fo'ld van; 
a’ kövéret és si'iri'it nem kedvelli. Egyébaránt 

_ ̀ha a’ fóldmives гаражный, hogy valamellyik 
fóìdhen a’ kòzönséges mondola és baratzk, 

‚YF l oltás nélki'il jó gyi'imöltsöt terem, abban szoß 
iöz bizvást ultethet. 
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MÁSODIK SZAKASZ. 

my`w--w$§m “www-_www' ` 

I Наше‘; втгъгггеъгтг; a’ pzánm-~ 
‚' veszszö'f'meli Íiiva'lasztása'ro'l; wàok- ` 

nali egymçísto'l valo’ távòlscígokrdh 
‚ e’s ülteteke/mels Íiülömôözö' mo'djáro'l. 

`< l '~ . J ' _ 

`` А’ szölönek мы táják Igiválagztása ‚мы, 
a.’ bores gazdának legelsö gondja légyeq, a’ 
fol‘dnek nem tsek felsyzántatása, ha_nem annak 
á'okkal , ’s kapákkal is olly méllyen való fel 
áeatáea, hogy a’ fóld az ülteténdö plánta alatt _ 
hárnm büvelyknyire`, söt méllyebben is jól 
megpúhulfvá _fnaradjom. Mennél szárazabb val 
lamelly fold, annál méllyebben `járjon benne 
a’ kapa. Нa a’ mivelés közben {жду darab 

` köveket МНЕ: , покa! a’ szölöböl ki horglasd, 
és Маши vagy` gátokatkészíts belôlökf, ha 

` по!‘ a’ дaдуоп po rhanyó,_ és az esöktöl le- 
moshlató fóldre nézve szükségesek, ‘гaзу a’ 

ässnölö köri'il 1«.Ы`a1a1‹a1ъ`raкже` azokból: _meri` 
valamint az élöfákat, аду a2:l eleven sövénye 
ket is ká`rhoztatjnk. ‚А‘ tsupa szláraz kösziklát 

' 1S 

\ 

2 "` 
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is ~há$znodra 'fprdíthatod, há jófhèlyen fek 

"szik. Frantzia Országban egy szölös gazaa il-` 
lyent fel ásтой, széllyel hányatott,l és'azután 
pòròlyöklgel' diönyi és` borsónyi darabokra 
ösz'vezúzatott, ’s_azokka1 a’ dirib dar'ab kövek 
kel a’ kösziklártak artzal lehajló Uvagy lejtös 
óldalait béterittette. _ A_z @zen rakás köbe й! 
tetett tökék', `11165 ma'is `ollyan bort teremnek, 
n_elly azon a’ tájékon leg_kapósabb. 

`‚ 
` 

Az Onyan fólâben, meuyet mfg ez aan._ 
akármiféle tzélból miveltek, a’ szölö 165101) 
lhan megfoganszik _úgy, ha azt az ültetés el'ŕi tt 
вы hároxń esztendöben, штук“, de \1‘э51;1ё 
kább tsomós gyökeri'i plántákkal bé vfetikyïneLr_l 
lyek-köztt a’ fóldet gyakran kell'ürgetni Гоr 
gatni, hogy akkorra, mìklor a’szölöt beléüb` 
tetik, jó poí'hanyó, рейдs, a"f haszontaïlan 
fi'ivek'ltöl tiszta légyen. Ha valamelly __elsovírI 
nyodott szölöt ki 11111111,` de anual; helyébe_ 
ismét lnásikfat akarsz ültetni, ‘т; _a’ földe't, ' 
ki gyomlálvámbe'lölo elébb a’ gyökereknek 
legvéknyabb ágatskáit is, lné`met lóhere (me- f \ 
dicago sativa Luzerne), гaзу spariyol lóhare 
(hedysarum onobr'ychîs, Enpallcettejmaggal 

„Жен bévemi. A’ kiírtot plénta hllelyénl semmit 
' f ' ' ` ' sem 
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lehet o'llyań haezomial termeszteni , 'mint' a' 
Spanyol lóherét; a’ fóldnek erejét `is semmi 
más jobban meg nem úji'tja , si'irüségeáltal' 
annak árnyékot tartván, a’haszon-talan fûvek 
töl megtisztitváp, és {С számóföldön sokáig` 
tarltó önnöń megrnaradása álta'l a’földxlek ar-` 
i'a idöt engedvén, hogy a’ szölötö'rlek has'zná- ' 

.landó, új tápláló eszközökkel megteljék. 
\l 

A’ stölŕ'it béülteti`k vagy élögyökerekkel, 
vagy plárńa veszszökkel. Ezek ollyan venyî 
Бéк, mellyek zlx’tavalyi hajtá'sról пŕ'iìtek; De 
ák‘úl, malleolusoknak neveztetnek: mivel a 
zcm részeiken ahol leyágodnak, a’ régi 51615 
тезzszёbЫКёЪГеЮ! kiálló fa a’ pöröl`yhöz,ka- 
lapáfshoz'hasonló; _mlert úgy vágják le, hogy ` 
faz й] veszszön a’ régìböl valami kevés rész 
megmaradjon, de nem azért,fmintba a’ régi 
veszszö maradéka használпa; ugifan is azt ar- 
ŕól, minek'elötte a’ veszszöt ledugrlákl, le kell 
vágni, hanern, hogymyilván valólégyen,hogy 
a’ghaszonra fordítandó venyigének tsupán'tsak 

' az allya , hat b'imbói\g lehet termékeny. Az 
ültetni‚való veszszöt, ha szölö oskoláhan, pa- ‚ 
МпЪáзbaп nevelik, mìkor gyökeret vёr, plám_ 
t\a tsernetének (élögyöké так) nevezik. - ̀  

Э À" 
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A’ régi szê'ilömivesek (516 gyökerekkel sze 
rették a’ sz61ö1 beültetni. De mi ezt nem 
hagyjuk helybe. Mert azonkitrt'il, hogy afma- ' 
goknak' gyenge gyökeretskéi, a’ sz616 oskolá-~ 
ból való kivételt mindég megsinlik, és elébb, 
mint send a’ sz61öbе vitetnének, sok közëilok_\ 
elfonnyad, ’s meg _Kell öket nyesni, magoli 
а’ plánták az új, szokatlan fóldbenn és leve 
gönn el bádgyadnak, és többnyire esztendö. 
is belételik, mig a` földbe gyökeret шашек.' 
Erre nézve azt l'téljük, hogy az ültetni való 
vesszöke`t magába a’ szöl'önek való f'öl'dbe :nonl 
a’ helyenn kell leszurkálni, mellyben akarjuk 
ll'logy tökékké váljartak, azéri hogy gyökereik 
termész'etekh'ez képest könnjen széllyel дёш 
hassanak, és mindjárt 'eleigte az égnek ’s 
napnak járásáho'z, _fordulásához magokaf al- ' 
kalmaztatni megtanulják. 

\ ` A’ plântaveszszö egészséges; tökéröl met 
szödjék', a’ melly' még nints egészen közép 
Мей, a’ mikor a’ gyümöltsökkel rruëgrallm’ct_ ` 
venyige a’ maga termékenységének tsalhatat 
lan jelét mutatja,y a’ fája ép el nem törtt sok 
'tsomójú légyen , és olly hoszszú, hogy a’ felsö 
_végénél elmet'sz'ödvén annyi maŕadjon bе16' 

le, 



| __ vl_ 
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le,_ aîmennyi elég a’végre, {югу Кйефя vagy ' 
tizenöt laüvelyknyire a’ fóldbe duggattatván, 
még is két bińlbó a’ {öы szinén fellyi'il kilát 
szassék. Szüret elött egynehány nappal alsz'c'i 

e' lös gazda önnön szölejébe,`vagy a’ szomszé 
'déba menvén, annak engedelméböl, azokat 
a’ tökéket mellyeket azon a’ táàékon legjobb 
born termöknek lenni esmér, kiválogassa, és 
azokon a’ szölöveszszöket kijelelje, mellye 

' Кв; a’ nemeknek és fajtáknak külömbsége sze 
rént más más jelekkel jegyezzen meg, azért , 
hogy mikor ültetni való veszsökröl kell gon 
doskodni, már akkor a’ plánták levél nélki'il 

l lévén, azokat mind_ a’ ki nem „штaммы , ' 
mind egynlástól megtudja külömböztetni. Tsu 

- páń tsak jó erejů és kedves _izi'i bort term'o",` 
derék, dg két három fajßnál nem többféle 
tökékeì válogasson, a’' mellyek egyszer‚re ér 
jenek nfleg, és egymástól külömbözö termé 

i негде!‘ ре légyenek; egy` földel, ha az alkal 
matos, megelégedjék, ne hogy a’ miпttapasz 

_ шить`aкт‘ sokféle, és liülömbüzö tulajdon' 
ságú`~ elegybelegy nedvességekböl , n__lìndég in-` 
kább valamelly nev'etlen, és bizonytalan, ’s 

_Í 

_változó izi'i tsevitzét, mint sem tiszta illatú 
bort`szi'irni kéntelenittessék'» Az ültetni való 

e" ' - "gy 
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vagy plántave'szszí'iknek válogatását, `a’boros 
gazda, meggyözödvén arról, hogy szölejének` 
szerentséje attól függ, senkire jobba`n nem 
bizhatja, mint _önn'ön mágára.' A’ kik 111611 
taveszszöket (ültetvényeket)` meszsziröl, hires 

` szölöhegyekröl hozatnak, 0115’ tzélból, hogy 
az 6 hazájokban, nékik szintollyan` derék borok 
`teremjen, akkor hi'ilnek el belé, hogyjó remény 
ség fejibe haszontalan k'o'ltséget tенеk, mikor 
a’ pintzében látják, hogy az idegen fajta sz6 
16пе1< a’ bora tsak ollyan mint az otthonnlévöé. _ 

` Ugyán iä (s26161ö szintúgy mint más plán'ták Ã 
éghajlatnakz a’ napnak és a’ megváltozotthely 
egyéb környi'iláìlásainak természetekhez alkal 
тaмaдa magát, melly dolgokait `a’ tökével 
músúvá általvjinninagy ujìabb helyenn éppen 
„om feltalálni, lehemlen. ` 

n 

/ 

A’ 5zö1ö1; 116111111‘ ~tavaszkor ültetik', a’mi 
1101- a’ plántaveszszök is a’ tökékröl legjobi’kor` 
metszödnénekle, azéri, hogy minél elébb 
leültretödjenek: de mível ollyankor a"parasz- 
toknak igen sok dolgok van, félö, hogy' ` 
mind `eggyiket 'tsaк immel ámmal viszik vég 
hez, azért az ültetés elött jóval le kell_ a’ ‘1252 
:z_ŕ'jket a’ ‘615611161 vagdalni. Levagdalván ре 

l 
l 
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\ „1411“ 
dig 1a’lszi'ilŕ'isgazda azokat, fajtájok szerént‚kii 

— 

` lònválogassa , és tsomókba ószverak'ván ,_mérl 
$ё\1‹е111е‘/е3ö}й pintzébe a’ `feld alá',Íegy ke 
vessé megnedyesittetett "homokba, 'alsó ré. 
szeknél fogva ugy temessl'e bé, hogy a’ ЁеЬёЬЬ 
két hál`óm bimbók' a’l'szab'ad Levegöbenn м. 
álljanak , hozzátévén mindenik tsomohoz a’ 
fajták jeleît'. 

'Minekelöue a’ szölö ültetésének módjá' 
ról szollanánk, illö leszsz', a’ tökéknek egy» 
máStól való táyoleágáról 'értekezödnünk Ar-` 
ról ugyan kételkedni nem lehet, hogy miné! 
távolabb vagynak egym—ástól'lmilnd a’y Бaни‘ 

l. 

1 ‚ 

dák, mind a’ «так, a’ Szölöt annáltöbb'táp. ‚ 
láló nedvesség' éri , ’s annál'jobban nöhet, és 

y többnyire `anmál több és levesebb gerézdeìv 
kel —diszeskedik. De a’ probált borosgazda á’ 
{шöшек sokaságával és kòvérs'fe'sgévell még 
meg nem elé'gszik , hanem azon jár az esze , hogy_ 
vallyoп az axmyira meghizlalt 'szölöfejek meg 
fognaloé érni` tökéletèsén? jól tudván, hogy 
ö' rей nézve, nem az a’ hasznos, hogyäa’ ‘де 
rézdek igen'levesek légyenek, hanem llogy 
egéss'zen megérjenek, a’melly tsak nem tsnpsm 
al nìelegség által megy Ve'ghez. D'linelcoäá» 

én 
‚\‚ ' ., 
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`¿_1-t vágére kell járni, hogy az a’ шпотёпу9 
:nellybenu 'laksz, millyen melegségů? és a’ 
tápláló eszközöknelg mennyiségét ahoz kell 
mérsékelni:_ mivel pedig az a’ plántának ki 
szabott` hely n'lértékével, távolságával ymeg 
eggyez, meg kell határozni , ymennyire légyen 
eggyik töke a’ másiklioz? A’ meleg tartomá 
nyokba'nn ritkáb'bann, nálunk pedig siii-üb 
benn kell :=1"sz¿'S1ötl ültetni, mind azért, hogy 
a’ Ёёkёk igen kövérek ne légyenek, mind az 
ért, hogy sí'irì'iségek által a? `Íîzíldri'il viszsza 
bo'tsátott ineleget _tovább megtartsák, 'mind 
pedig azért, hogy a’ hideg ellen, egymáshoz 
közel lévén, 'egymást védelmezzék. Legoko 
sabban tselekszik a’ szölömives, ha az ö ha 
zájában megszokott, ’s hoszszas tápasztalás 
által helyhehagyott sz‘okáshoz szabia magát. 

Továbbá a’ vintzellérnek az ültetés elŕ'itt 

az is kötelessége , hogy , ha a’ szì'ilöt sokféle 
tökékkel akarja bérakni, az egész fóldjét‚a‘ 
{драк száma szerént egynehány páeztákra sпад 
gassa, mellyekböl külön Ícülön mindenik faj 
tának jusson: és mivel ugyan azon egy danab 
Sz'ohlöben is , yeggyik tájél'ion, vagy a’ fcìldnek 
természete , vagy fekvése miatt a’ gerézdek 

ha 
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\llllmarébb megérnek mint másutt; az afl'éle/ 
tájékokra, mellyeken a’ szölö korábban meg 
érik? ollyan {драки ültessen, a’ mellyekn'eïc 
vaду jobb föld\, vagy nag`yobb érlelés „ик 
séges. _Hitesse el magával , hogy` sz'i'ilejére 
nézve .nagyobbkárt nem tehet magának, mint 
Дa azt elegybelegy, és öszvezavart vшт`зö1‘ 
kel rakja bé , mellyek közzi'il éppen azért_, 

y ̀hogy öszve vannak keverödve, edgyiket sem 
_lehet _illendöen mivelni. 

iA’ szölöveszszöket a’ földnek külömbözô 
minémi'isége szerént, külöînbözöképpenülte» 

' `tik, Minden esetre' nézve ez a’ legelsö 1161г 
' lesség, hogy a’ `fo'lçlnek egg'yik oldalától által 

ellenbe kötelet vonván egyenes linea húzód 
jék, _és abban a’ltökéknek kiszabott távolsá 

_gok megjegyeztessenek. E’ szerént a’ linea 
szerént, ha a’ fóld nem) porhanyó , mindenütt 
pll'yan mélységů barázdát kell húznì, hogy a’` 
plánfaveszszö ,_ abba télettetvénl, annak két 
h'imbója a’ fóld szinén —fellyi'il kimaraydjon. A’ 

— __ 'iávolságoknak m'indenik jelénél, egy egy plán- 
tavesszö úgy szúratt'assék le, hogy azok a’fóld' 

\menedékességé§fel által ellenben lévö részre 
’gy kevëssé meghajoljanak. Valamint mât 

aъ 

l 



за ëìsŕ's La'ràzaàfegészszm bépìânfáítafoif; ¿i 
` fà’ fold a’ veä'zszök '_köri'il lë van n'yomkodva; 

ä'zér'tLhö'gy -azoknák Íegkůèebb ì'ëszek 'is a’ 
'i'óld üregéblen‘fedçeuën ne mal`aajou, ¿ppáh 
azen szeiìé'nt këll a’_ máso'dik зоны is bátnni; 
'de` az иным m16 ‚фетиш rófpai'ötös S'zám 

foŕmájápa' légyenek elrendelve, vagy is 
i'xgy', hogy a’ másodi`k 'Sorbói inind'eggyik ai 

' “вы”? kвttâ‘fel ëggyütì: ëgîenlç's мы háröńì 
'Szeëe‘ßfеtfóŕmáliolßfi А’ каша Íe'vëgön elp'oŕ‘ 
'hanyösödmt puhä haben; nem külömbe'ń 
àká'rmeuy' më'redèk" hajlósságong a’ linëábánn 

"'mintienik jé'Ínél eg)ì egy l'yùk `Iégy'en f'úrvä; 
meli'yek; 'mineku'tánna à’plántav'eszszêäk; a'b; 
Län az ëránybahs mell'yеf ты етпьеые'йп 
beléjеkŕlùgаttátnak , jó fBÍdel töltës'senek bé; 
‚А: e'zen végŕe késfzitfetètfeszköz; @gy hamm 
ìábn'yi hòszfszaéîgú väs ‚ы (дыма) fniëliynek 
Íx'e'gîyie àiÍól`ról;l meg lVain ваше, vagy àtzépo'z2 
ifa, f¢11yü1rö1 egy кеrешье`ге1‹из'ёa;е›aгёу 
из Т' formájû mmf a’ ш n'yeieî tía pe: 
dig a’ fialal дну igen' 'pm‘l'1`ài_ny<s;l ho'gy'`.¿11'<.áry 
Larázdáthà'zz'añakwájta; akár' bel@ швы: 
ыеьь ЬёошШц mim senin’r vesz's'zöf bé мы: 
në даёт; aki jegyi`ëff fávúlságok'rä «mi 
„мы“ '1е l'cgu nyomiëp'dni ‘aду фразы, 
' " f ` 1i` '_' the!" 

l 



'mellyek a’ belöl'fjk kiásott` föld, fenekeikre 
'isniét viszszahányattatván, vagy akármitsodás 
jó földlhintetve'n beléjek, és a’ plántavesz 
's'zökkel illendöen bé dugattetván, a’ 11165 i'ireS 
hézag a’ tòbbiy Fóddel tölteesék bé. Ha mód 
'van benne, igen jó mind'enil; tsemetéhez vi 
zet is ti'ilteni, azért lhogy` a’ fold ¿j'obban hoz 
zájoklragadjfvn._ Yége lévén az egész ültetés 
nek, a’ыыь fóldj'ét mindenün е1 kell s'zépen 
egyengetni, azért `hogy semmi `gòdör benne 
'ne maradjon, a’ hol a’ viz öszvegyülvén lio 
tsolyát `tsinálna, melly'böl sokszori fagykö 
vеtkezh'etne. b‘ö gondja Ipedig а’ legyeh a’ 
szÈil'c'ìsgazdának, hogy a’îâlántaveszszök a’ pin 

~tzéböl, mellybenn telel'tekl/friissiben, 'mikor 
rnég önnön nedYességekkel teli vagynak, tífis- ' 
игл't a’ szölöbe szállitfianzanak. Ezenn az 
òkorml mihelyt a’ homokból kivétetödnek', 
egyezeriben az allyok akármelly edénybe lé 
‘vö yizbe mártaSsék`,dés abból egyiket se ve 

`gyék ki addig ruige’ mags helj'ére nem kelln 
szúrni_ A'z elŕ'jre gnndoek'odó horns gazda,fr'nì- 

'km „шт mm, egyszer’smind s2б1ё0з1<01ё115 
` 'szokott készíteni, azért h'qgy, ha yalamellyik 

vesbzò gy'hkere't nem vёт vagy idöjártáv'al ki 
чём, az ül‘es llelyet elögyòkerrel ki pótolhassa. 

HAB. 
Ч 
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НАВМАВШ зхАкАзх; 
_ _ 

u/Írŕ'o'l ,~ Ízogy millfen, niag'as [гуд/‘ею; 
aà szö'lö'tö'; tova'böa' a'' karo'za'sro'l; 
lîrl‘zeŕsz'e'srö'l 5 a'' äzö’lö'lev'e'l ‘гр/0711105‘ 
ìáscírdl, vagy místol'císro'l; il'jevele~-` 
ze’sröl.` l 

A5 _szöÍötÉ Inäga'sse'igât ailoz's Евы тёrзё= 
kel'ni haw ' r'nenn i melevsé kivántatik a’ _ ’ cY У _ c g _ _ _ 
gerezdnek tökélletes megérlelésére? Néxlunk,` 
és minden éjszakra inkább hajló tartományok- _, 
bann; tsupán' tsak az'` alatsony të'iikéket lehet 
Ílelybehagyni, azért; hogy a’ fürtöket ne tsak 
е_gyenese'n a’naÍj Sugári 5 hatném a’foldtöi v452 
'szabotsátott_melégségismegjárjm A’imagztssâgl 
mit mértéke e? követkеzendö környůiáuásoktól 
fi'ig`gá tudniillik, a’ Гфдпекгеrдпёзzеъёпы a‘ me 

llegnek mérséklettsegétöl , щеПу a” tartományé 
ban, söt gyakran ngyanazon hegyen is 16116111 
bözö, a’ szölö fekvésének nagyobb_ 'v'agykisse'bbì 
Ińeghajlásától , a’ t'ökéknek egymásközt való ш; 
'vúlságától , és azoknak` a’` melegséghez valá 

b 2 ' тa‘ 
r 
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даты; а111‹a1тaцёtёзёъб1г nlinthegy `valairninl;` a’ evés , úgyi a’ felettébb "való melegsëg mia/(t 
is történhet hiba a’ s_zölöti'áben. 

‚ Y 

‚—АНa az ültetni vlaló''v'eszszi_'jke't 50пс1о$aп`‚_ 
kiválogatták, és illendöen mívelték, al fóld‘ 
böl kiáxìëkét bimba mindënik, „мы“ çlsö esz'tendô en ves'zszöt hajt, mellyek közi'il, 

‚ lia mincl a’ kettönek 'egészeé'ges'és érett fája 
Jl_ ` van, `az egyiket, a’ méllyik felsöbb yli'elyröl 

nött, a_’ k'o'vetkezö tavaszon egészen 1e` fo? _ juk' vágni ,' a’ másikat pedig 'egybimbóŕá Ine « 
szük 'le , `azért` llogy arról t'ö'rzsöknekïaló 

i nöjjöm Нa a’ fa még gyengén'ek éSféretlen@ 
llnek láts'zik, ezt a’ munkát kö'vetke`zii ваши 

döre ha'lasztjuk,_ лёrt hogy a’ veszszök adń' 
dig erösödjenek. А’ második‚nletlszéskor, a" 

_ többit leva'gdalxrán, пaк két szál vess'zöi:` kell 
meghagyni, mellyelì еду szelhre vágattassa 
nak lei e’ harmadik metszéskor_ gyòkéI‘estŕ'jL` 
lenyesvén al gyengébb lxajtásokát, közì'ilök 

‚ Íäak keftötfk'ettöt kell `meghagynìâ'inell'yek 
еду egy szernre mets'zve; és ollyan állásúak 

_ legye'nek,'hogy a’`tökének Кarок Буaпёхй, a’ 
kíx'vetkezendö hajtäsoknâk' 'pedig anyák vagy— 
tórzsòkök gyanánt szolgáljanak. A’knegyédik _ 

35i* 
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'osztend'o'ben~ piár teremni kezd a’ t'c'ike, és'h 
l ‚ lehet az egészségesebb két két vagy három 

három vеszszöket _két szemre' nietszeni. Még 
eddig a’_ szölösgazda tsak azon igyekezett, 
hpgy a’ szölöfája nevekedjék, meuyböl tдне 
válj'ék; _ezután már a’ termésröl is kell néki_ _ 
goï doskodni, és egész 'gondját arra fordít 
ni ,_ hogy‚ `a’ tökére folyó ncdYessé'g' inkább 
a.’ gyümöltsöt~nevelje, lmimt a.’ haszon'talan 
ш és leveleket.` erre az egyre kell 'a’ 
szölöniívesnek ñgyelmezni ,‚ mikor. a" niet» 
széshez ke'szi'il, mellyre már a1 t'c'ikének, mi- 
ìlekutánna alatsony ágúvá щит,’ I_núlhasltat‘` 
lan szüksége van.; _ 

Töbh vagykevesebh veszszöt kelljen é i, 
a’ tökén hagyni? af mellyeket meghagynak, 
hosszabbak vegy r'ó'videbblekl légyenek é Р ezek 
ollyan `ké'rdések, mellyeknek meg állitása va 
lamint a’ szölö tartósságára~ és a’bornak 56% 
gára legtöbbet tesz,_ úgy a’ maga mesterségét 
jól értö, és sze'mes vintzellért kiván, a’ ki a’ 
maga múnkáját az éghajlatnak természetéhez 
a’_ szölöhegynek ai’y nap felé való fekve’séhez; 
a’ földnek minémiîségéheza’ szölötönek ne-l 

`Illeihezï,l és azoknak nagyobb vagy` kissebli' 
J 616‘ 

_\" 
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êlevenségéhez, a’ fának tulajdonsá'gához a’köe 
` _Zelébbi esztendöbéli ъ6rtёг1еъеkhе-д,‚ a’ s1515, i 
hîegynek korához , vagy béültetésének idee 
jëhez", esztendeinek számához a’ tökéknek tá 
vúlbágálioz, a’ fajtaknak és $о1‹1`ё1е‘1т11рётй1: 
'ségeknek külömbségéhez alkalmaztatni, és a’ 
kbrnyi'ilálláaokhoz képest változtatni tudja._ 
Így о. egyìk fajtaytöke t'o'bbet teremhèt 'és 
kiállhat mim a‘ másik, és aßflatalt ink'abb \ 
meglehet terhelni , mint az öreget. A’ sze-__ 
`rén'tya’ mennyire van nálunk egyik szölötö 
a’` —_nr‘lg`isikhoz {Ищете , a’ штьк eléggé meg 
van'terhel've akkor, ha miudenìkkarján, a’ 

" melly rend szerént kettö покой lenni, ké'l; 
vagy hárjoln hajtás van, mellyek közi'il _egyik-~ 
nek egyiknek egy egy bimbója van; de mi-` 
kor a’' fa erösebb és vas'tagabb, akkor lebet 
'raljta kettö, hárorn'ìs: Ha tavaly a’ töke nem 
terernvén, a" rekenyéi' fele’çtébb kinyúltak ,_ 
többre leliet erölietnì, de a’ 1еЗ1Фzе1еbb11с 
Inetszéskqr' ugyan teak mérsÍékel'ni kell , ha 
kifáradtnak látezí'k. А’ tökének allyárál ki_-_ 

‚ 11611г sarjadékokat koránt_ sem kell béhúnyt 
Lçzern'mel nézni; техг a’ törzsöknek egésr. 
me'gmaradása ezektî'ìl {НЕЁ akármikor szük 
'séges 'az elvéni'ilt tökét megi'fjitnì, avagy, n" 

_ bun_' 
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_"ba önthesse ki, a’ bimb'ónakpedig ne 

'ч “п?” 

bimbók történetböl a’ljég által elvere'attetvén,` 
_új törzsökökröi keu gondoskodni ’s an._ 

Mletsz'eni'tavaezkor soktak, minekelötte 
a’ szölö fakad f, vaд‘; levedzik, tihztal idöben, _ 
de nent minden Тaрa'“жён: egyszerre;n1ert 
a’_mell'yek késöbben é'rnek meg, azokat kо‘ 
nábban kell metszenì, azért hogy ugyanazon 
_egy.szölöbenn mindenféle fajtájúak egyszerre 
érhessenek meg. A? metszi'jk'és'jó éli'ilegyen, 
mellyet az ember alólról fel` felé rántson, a’ 
bimbóval által'elLenbe le'vö ‚;rébzre, azérthogy 
mikor a_’ sizöl'ö leve/fol'yikQa’ sze'me meg ne_ 
vakúljon; és еду 1&е#ёssе1 a’ bimbón fellyi'ih` 
azért hogy a’ fagy a"ma_ga mérgét teak a’ Й 

árt 
‚ ‚ г 
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A’Ímetszést1 követi a’karózás, a? inellytöl` Re 
' a’- szölönek minden munkâjára nézve sоин]; ` l 
több fi'igg, mint гaйф némellyek gondolják. 
A_’ karózáskor s_tzon igyeke'zzék a’ szölŕ'jsgazda`` _ 
hogy, minekutánna ya’ tökérenézve elegendö 
e's_jóÍ_`él¢`':` tápláióy nedvessëgröl 'gondoskodottQ 
мы azok a’plántának belsö'részeiben legjob- ' 
ban is elkészi'íljenek; inellyre nézŕe tudni il 

' len 
l 
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Мёд; heey а‘ ШЁМЩ iledve'sséáek. wif 
lçéppen használnak legjqbhann e? t`ern'iésnelç'ì 
min'yep lineábgm kell „мы szivárogni 'fen 
felé Ё Legrpszszalgb szokász és e’ nlit sa)ná-_ 
lunk, még‚is nagynnnlábra kapptt,_ _çz,`hogy 
ai’` s,zölŕ_”)_veszszökeç‚ egy t`sor'nóbç1;` fogván, egye 
nesen felf'elé âllvàz `rninc'legyszerne {153161105 
kötik. A’ nedveîségek természet szeréntv fell-_ 

_ felé ìёгуекеищек2 és lla sengmi akadályok r_xi_lnt_s, 
_` llgeveset váliozván' meg,_ a’rekenyének` legf'elsöbb; 

hegyéig igen зеьезыщ1`о1упгъ1к2 é`s_ al szölö й: 

ben a’neclvessegek 1111551\ felé viszsza ezifiken; fçly‘` 
‚ yán, a’ ёуйтöцзпыё _l\lints_ elegendö vafgy lié_g5',\ 

,'¿l'lábbl jól `elkészûlt tápláló' le‘Le.~ Melly nef 
_ аура külömbözik an ek'liç'éppen` karózott szölö. 

az ollyantól__,_ mellyben mindenlik' szölövesz 
szöt gerben1 llelyesebben pedlg` д’ láthatálrranl; 
egyenlij'ìen,` ив); fél karika forrnái'a kötçik ös_z-_ 
ve! mellybenr; 'a"înedvë§;égek, men'mél ne 
l'lèzebb'en mehetx`'iekç fel felé ,_ aвт“ tßjkélleyœk 
sebbek lesznekì` ésl _ez egész plántábau;` annál 
in_kább_ egg/:inigujî széç озъо1дак/ à” gyürnŕ'jltsói;l 
annál jobban tápláljákì és lgarnarább 'Inegéxjf 

"1elik. лига‘ régiek kötözték @kunt s161911 
ket,_ és alzokat nevezték, „под; formára kötö-_ 

l ' ' zijn, 

— jába "s 'a’ 1еvе1с1фе szivárognak ,_ midön aщщц \ 

" 
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„щ, ‘вы’ járm'os Szölöknek- (viteè гцёмщ 
tgdniillilç, minden ‘сына mellé Её‘; két egye-y 
*lesen шанса цшкaь Yertek, mind a’ kettöt 
'çiszwjeflglalг'ák egy azo'kngk felsö rés`zeílken 
keresztbe fekvö {Зуд}, az аркa; pedi'g sokfelé 
I_lajtoggttákz Iï‘rovinciálgem, Occitaniáhain Ya'gy 
ßurgunçiiában még ma is sok borosgazdák kö 
Yetik' щ а’ módò'ç. шара“ auól, hogy е’ 

' ezerént lgét .annyi k_a1_'ó kell Minden két két 
_töke kö`zé üss le еду egy karót, és mindert 

'két két_`` kairót, lgös'éïöszve Q_lçánfmelly vékony, _ 
keresztbe fekvö, akármitsodás kötölékkel 
‘#gybeâëçrftoë'e Yeßzszökkel» és' l'gy a’` 1mdk ' 
_számát nem_ szükség szaporítni, Ha az egész: 

'séges tserfe karónek alsó meghegyezett Yégét 
eleven szénre, ůszögreŕtaljtod , úgy h_ogy а,’ 
laufe- _signe „еще 'váljém és_ a’meuy réglé. 
„а a; fóeldböl kiáuou, `mkármelly glávaió'ola, 
jos kenötsteel egynehány liüvelykni maslgzalssa'ng-` 
nyira béfkened 1 l_1úez__ esztençleíg el nem romlikî 

`Szqkz'is'ok а" szölömiveselinek rekenyék, 
tetej'ét letördelgni, `és a" szölöleveleket lehúz-f' 
„На“ адёrг a"t_ápláló n_eclvessegek alé-__ 
felé vis'sza utasíttatván a’ gyürnöltsöt :_iev'eljék-:` 
@es nem tn_sak ¿iz egész szölövel, 'és minden, 

kü-` 
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külömbség Наш lninden мамины' így ш; 
nak, 'hanem a’ múnkához is bizonyos meg 
határozott ídöben fògnak.l Ezekben al múm` 
kákban , ha azokat, nem yigen értelmes _'é'S 
'szemfül vintzellér Yiszi véghez, több e’ kár, 
mint a’ has50п, ázert 110517` a’ mi egyik töké- 
nek a’ `termését neveli, az a’ másiknak árt, 
noha egyébaránt az Нaш}, 'vagy ven, egéezl 
séges' vagy gyenge, 16 ‘гaзу sovány fòldbe 
van;i ültetve," és a’ mi az'esztenc_lŕ'>'nek` 'egyik 
дéть“ használ, az a’ másikhan megváxltoz-„ 
ván 'a’ _meleg'fzégnek mérséklettsege мышь- 
Нa a’ t'c'jke hajtásinakßetejit letördelik, a’nedè_ 
{'esség ugyan a’ gy'iimöltsre, árnbár nem min 
dég, viszs'fza fog folyni, de a’ szî'jl'e'îsgazda 161 
végére já'rjon, ha Ívan é mind „al tökének 

yannyi ereje, vmind az atmoszféráhan annyi 
inelegség , '110151’ a’ gerezdben 'l'êvö rui'nden 
лед'"$565 bё1уе5вп elkészì'ilhgessem A’ go 
ijomba vá'stol'ásban Ё’) többny'ire nagyebb q’_ 
kán; mivel' a’ levelek a’ fürtöket 'uipláljálkf_ 
A’ szölöleveleket nem `kell addig leszedni,_ 

a"sz'c'ìlö‚ nem kezd zsendi'ilni, nem is 50 
l ' kat 

_;`sr l '‚ ' д 

щ) Еrаыуъеп видными‘ lesz'edësét‘ es a1~ka¢s5so-~ 
' zást 'Vásto'lásnak «медь. _ ‚ ' 
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kat egyszeri'e,l1anem тамеда; tökérì'il tsali 
apródonként, egy еду darab ЮЗ ШЙЬ/aр ée 

— 

‚ l 

tsak annyit, hogy a’ gerezd árnyékban ne le-_ _ 
gyen: a" melly levelek'ped'ig közel vagynak 
a’ ЫтbбКЬоъ, mellyek által а’ jövö eszten 
döbéli termésröl kell gondoskodni , azokat 

' Ineg \kell hagyńi, _ 

` в 

М“Мш\‚““ше@@ша\м “www N; 
l 

'NEGYEDIK SZ'ÀKASZ, ` _ 
д’ щрдшзмд trdgyázás'rdz, ¿s ц’ 

—f ‚ты идём‘. _ \ _ `‚ 
"\ 

А’ többszöri `kapállás a' szölönek едут 
“lláb” 'Szükséäes- Minthogy az álml_ a’ {бы 
api'ódonként öszvezú'zik, megporhanyósodik , ‚ 
ё‘ nsztán az esö és a’ melegség jo`bban meg 
jária, a’ gaz. a’ dudva sem `veri fel a" sölöt. 
De tsaк ugyan a’ Sz'ölönek nem használ an 
niy‘it a’ kapáxllás,r rnint a’ szántóföldnek. A'` 

\ szölötì'i sokáìg tartó (perennis) plánta, a"melly 
“_ ugyanazon egy foldbennsok eszten'dökig sze 

_rentsé'sen megmaradhat. Alig lépki a’ s`zölö 
` n 



'y' all' _ 
{а a’ ñatal korból’y _a’ midön már áïföldhef" 
tétetett` legfelsŕ'i_ tsomóból igen YékOnY gYÖ‘~ 
ker'et_skék si'infi'ifen kinövén az ege'sz szomszéd-` 

_ sáзbaд, de töhbnyire a” Гö1дце1; felsö része 
alatt, körös_ körůl széllyel ágaznak, ‘11: vaste 
дaм) `gyökerek, olly niéllyen bémenvén a’ 
fóldbe, hogy a" kaBásnak 'vase _ od`áig¿ yx_1em_ 
ér.l De ezek a" ~táplálapndó \‚p1'ёп1т1рa1; sо1‹.1‹a1; 
kevésbé y használ_nak ,_ mini` ez" д’ gy'ökexjetskék‘_ 
nek rçjtja; a” melly mlint'egy_ a," föl'c'lnek, a?' 
ше1еёзёёд vцёёоззёё és s__zellöz'és által meg-_ 
идут, ГеЪ‘ё` részebe. ra`g`aszkqdváni mind 
Мыши a" mik a’ plántát4 Legjpbban táplállák` ‚ 
magáhOZ Sßlfjjaq Etre‚ nézyeh Ã’ szölöheg'yekf 
röl `ki kellene4 irtnani aж’; aд ántalmas szoká5t_,_ 
{пену szerént némellyfek,_ a? 'tökét mintegy_ 
níegboiçtválják, az az', azi:` felásván‚, az alsó` 
részét, és a" gyökerekpek d_rága` rpjtjeit v(aду 
szálatskáit ¿les 'késsei штамп“ $6ъ ъакаьц 
nem kell öket fedetlen` 'hagyni, vagy feláskálé 
ni, _sem. a’\ gyakor kapállás__ által_ bizgantni,` 
‘гaзу megsérteni. ' 

\ 

‚ А" szölö_'háro1f1r1sz_0ri,L és nem_ tölabt кары-д 
lást kíván. l'Le elöször a" metszés után mind-\ g y _ ._ 
járt, mig n'em levedzik, és a’ fóldéknek 3s heb 

— " Y. `lyek 



_ ‚ ' __ 
1уе1ше1с külömbözö természetek sïzerênt nem 
Еду forma méllységre kell kapálni: az agyagos 
folilbemésa’hegynek allyán méllyebben n—iint 

` Ia’ közçpén', "é_s mint a? könnyì'i ’s'követses fólc'l 
ben, legkissebb mélységre, s'i'jt tsak nem fold 
s'zínt a’tökéhez közel'. Ezen múnkâra ‘(Бaк nem 

Íegyedi'i'l alkalmatos eszköz avagy a’ közönsé 
ges kapa, 'vagy a’ hàrom szegeletů, vagy a’ 
két ’s néhol l'iárom hegyi'h` A’l'puha foldhöz _ 

~ legjobb a’ köйöйзёвез kapz'i a’ lllomokoshoz a’ 
`hároms'zegeletil'i'5 a’ köveshéz a’ _két` vagy há- 
'rolil hegyi'í. Mikor a’asz'ë‘l'öt legelöször dol 
gozzák (ollyan szölöt hozokf'el példáúl, melly 
a’ hegynek _hajlásán délre fek's'zik) a’ kâpáé a’ 
S'zölöt legf'ellyi'íl kez'clje kapálni, és afzu'tán ré 
ìs'utt halauljon elébb elébb. Нa a’ ïobb keze 
délre fordúl, a’ felkapált fölflet elöre halad- ` 
ìfân, _felfeléä követke'zésképpe'n jobbról bah-a 
görbén hánYla`fel' 'Elvégezvén yaz Elsö ba 
rázdât, mikor a’ mâsodikba áll, nem aztm'az` 

‚ «am megy viszsza, a’ melly'en végig ment,` ha 
nelna’ h__al oldalát ¿dél're fordítja, és abban a’ ba 
rázclában a’ fo'ldet ma’gára пём}: görbé'ltjobbt 
róllial `fele kapá'lja. Midön "az egés'z 'szölö 

„múnkájának vége van, a’ fo'lâ s'zinen 5 a’hegy 
tetŕ'itöl `fogva az allyáig'l mindenütt kigyó for‘ 

__ ma 
'Ж i _ 



` 5o ma _hajlású (katskaringós) barázäák látsz'añäk; 
és" ollyan leszsz,` mint mikor a’ v(z a’ habok'at 
hánnya_ fel. `lVlihelyi'. a’ szölö virágját elhúl‘ 
latja, mindjárt ismét megkapálják' A’ ka-l 
pásnak pontban a’ szerént kell_dolgozni,inint 
elöször kapált,~ tsak azzal a’ külölïlbâéggel, 
hegy az elsöy borozdának \azon a’yégin, ahol 
az elsö kapálläskor 'megállapodett, kezdje a’ 
múnkát, bal o_ldaláp‘. a’ nap felé fordítván, és 
a’ fòldet balról jubbra húzza fel,` ё; új boroza 
dákba állván al régieket nem тaк tele hányjd 
fölflidel", hamm 'fel is. tense, А’ ьarшaазта 

' ̀ kapálllálst, a’ melly a’ szí'il'o"` zsendi'llésekor kеп‘ 
dödik, inkább mondhatni тазик gyomlál‘ás-' 
nek, és ezt azért ezokták, hogy az regész sz'c'i# 
lönek'fóldje egyl'enlövé tétessék,e¢.ês`a’ дaм! 
ki t'isztúljon. Azért mondottam, hogy a’zsen 
dúlésko'ri mert mig a’növésnek, _erö'södésnele 
(vegetatie) ez a’ második iflörzakasza им; 
yaddig a’_;szölöben slenkinek se_ szabad járkálí' 
Ы. "А, harm'adszori kapállást a’ nagy ezáraz" 
ságban,w és rekk'enö melegben, valamelly teen#l 
des esö ut'án kell tétetui, azégt, ho'gy ha a’ 
fold fporáá' zúzik,„ annak `felsö részében lévö 
kevés nedvesség kipárologván, a’ gerezd a’ 
Szárazság miatt az érés elött'.` ösz've ne aszs'zlékw 

' Л ‚м. 
y \ 

l 
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" ̀` i“ 5iy _ 
'Álta'ljában`a’ kapäillást azli döjárá'sáhozkell el 
kalniaztatni', és ha a’ roszsz idötöl félhetni,`_ 
ат. vagy meg kell elözni, vagy utánna váu‘a-` 

l`koznL l _ ' 
f 

A’szölöftrágyázásának leglfoszszabb mód‘y 
ja tsak'arra való hogy az ollyan bor, mellyf 
'nek_volt valàmi betsi'ilete, ‚jó hírét elveszejtse 
гaд’, hogy soha ollyan hires ne légyen, а." 
millyen lehetne. A’ ganëj a’ _szölövessz'öket, 
_’s leveleket, söt a’ fürtöket is szaporítja, ’s 
~kövériti,` a’ шёПуеkbЫ Ьёуеп tsorog ug'yan 

‘az alávaló, vagy semmire kellö, és korántsein 
`tartani való vМЫ, mellyen a’ gazos rinateriá- _ 
nak, a’ mivel a’ `gerezdek hizlaltattak, ize igen 
gyakran kifetszik. А’ trágya azért ártalmas, 
mivel eleggé meg nem érlelt sok neclvessé‘ 
gekkel a’ fürtöket terheli, imellyeket a’ gerezd 

`«el nem készíthetvén, nagyobb részént tsak a’ _f 
‚mint belészivárognak , lkészitetlen , (fòzetlen)` 
vizesen, és ízetlenr'il adjaiiriszsza a’ sajtóban, l 

`el annyira, hogy ahol sok b'orterem, Ott 
'ritkán találhatni jót. Ha ~talám [едете sovány 
{öыrе találták szaliadságodban áll,_ azt illeni‘l 
döen jobbítgatni, ' иет1з könnyen fogysz ki 
az ollyan szerekböl (materiákbo'l), mellyekèt 

э‚' 
R 
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д (a.i 'szölönek kâra ń'élki'il,' lsöt hasz'nárâ 
forâíthatsz. E’ végre különösen'sz'okáebáxi 
~vain,0 `ez úgynevez'eit tá'pl'áló- (_vegetgzlisl) fehl, 
melly a’ pláxìtáknak megrothadi: száraiból`, le 
veleiböl а; ЁУökеrеЁЬЫ кёмш; Амaк nem 
létéljen5 a’ tavaknák _és ái'kòknak fenèkeikŕe 
ülep'edfet'i sár; (ifagy iszap) siii: még gz ú'ttz'á 
koвlévl'i is fóg haszná'lni; mikor pëdig eìeket 
sem kaphatni, a’ jól тега-ш gaìxéjt; alföld-_ 
_nek két Еёг ЪеrШеЪё közé igen szůken hinl 
teni, häsznos leszs'z. Ákármivel trâgyázól’f_ 
arzt,` minekelötte {также hornlainá'd; r'ák'á# 
stikba háñy'ván,l és az allyától годà ЁУaЖд 
ran felf'orgatván.eszìëńdeigàagy kèttŕij'ig kin' 
`az ég` blatt lŕag'yjad; azéri: liog'y a’ lei'egöê 

' ég`lìöl_ шaгам’: айокагкд’ Рёйzдоkёё, 
a’ mik e’ tökéñek _ùgyan hasznárä winnie, ‚ 

l de azömßan' azt felesleg ne'fn tеrhelik: ŕövi 
deden, тpёп tsak lz'izo'n kell igyekeznì,_ 

_ hogy' á’iföld so'váńy'çn ne'_'maradjon, de' meg 
se köv‘ére'djék.` ` ‘ 

А’ gsn`ïiéjetól,_ kivált há éretlén v'fólt',- all'50i" 
gyakran {БЫ ízt ie kap_;~mellynel§ ugyan más 
okai is lehet'nek. Úgy vélem,` hogy ez az íz né- ' 
ha tei'mészeti, néha' mesterséges.; Amaz isméê 

most 
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most a’ violának, majd az epernek , majd 
egyébnek ízéhez hasonlítván a` bornak tsudál 
Коты-a ‚1116116 kedvességet szerez, és ezt a’ 
foldnek terrñés'zeti mínémi'isége oknzza. A’ 
mesterséges íznek a’ fo'ldon kivül más' egyéb 
külsö okai is lehetnek, mint p. 0.`tökék k'o'zt 
nevekedö fi'iveknek kigözölgései , a’ trágyává 
(вы; matériáknak párázatja , gyakren tsupán 
tsak a’ szomszéd tégla vagy mész égelö gö 
dsrböl' jim lfüsmek metése is, ими 'az м; 
elött kevéssïel, a’ szö161: levének ideg'en, és 
orrot tekerö türhetetlen szagot adhat. Ezek 
b61, a’miket eddig említettem, a’ szölösgazda 
megtanúlhatja, hogy 6 a’ trágyának kivz'tlas'z-` 
tásában, haszoni'a/fordításában, és széllyel 
hányásában lschat sem lehet felettébb v18575 
zó , a’ 5уот1ё11ё$ra nézve mimdég találhat 
magának elég dolgot. ' 'l 

\ 
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ÖTÖDIK SZAKASZ. 

f wife/melf drmlmaljkrdl' е'з nya 
' \ valya'ikro'l. 

l' A’ mi szölejinkre uézve nagy [Stел osto 
rai a’ tavaszì hidegek, és a’dér (a’hóharrnat.) 
Hogy a’ dér nem ártalmas, ha a’ nap súgári 
i'á nem sütnek, aт: minden tudja. Mikor 
tемг a’ dértöl nem 0k ńéikül Шьем, akkor 
a’ szölömívesnek tsupán tsak az a’ kötelessé 
ge, hogy szölejét, az abban sok helyeken 
gerj'esztett, minél si'iri'ibb Шsг bé lepje mind 
addig, mig a’ reggeli hideg miatt megfagyott 
harmatot, az atmosferának gyenge melegsége 
felolvasz'tja. Ezt a’ védeszközt, mellyet ez 
elött száz esztendŕ'ivel Olivier de Serres ytett 
közönségessé , a_’ mi idönkben némellyeki'gen 
szerentsés élömenetellel megpre’bálták. E’ 
végr'e mindjárt tavasz elején nedves szalmát, 
megromlott szénát, nádat, akármelly haszon 
talan gizgazt, az egész szölö körül igen sok 
rakásokba_ kell öszvehordani, mellyek egy 
máshoz 5o lépésnyire légyenek, és egyrnást 

` fel 
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,felváltó hůséges éjtzakai strázsák rendeltesse 
nek, azért hogy akármelly esetre ké'szen le 
gyen minden. А’ reggeli hidegnek és dér 
nek bizonyos jele az, ha éjfel iájban semmi 
harmatot sem'lehet észre venni. Нa ezt 6sz 

reveszi a’ szöl<"_)`s__gazda,` nap felkölte elött egy 
`órálval a’ rakások alá~ tüzetrakjon, és láng 
nélki'il sok füstöt gerjeszszen; mellyre nézve 
a’ szalmának és a’ gaznak nedyesnekfkell len- _ 

_ _ni. `Ha Yalami kis szellö lengedez, l‘e'ginkább 
azokat _a’ rakáeokat fi'istöltesse, e"mellyekböl 
kerekedett {шtы a’ szе116 a’ szölön keresztůl 

hordja; tsendes,és akármél'ly idöben minden 
:fìgyelmetessélgét a’ felkel'ö napra fordítsa', és 
a’ felé legsůrůbb felhöt Ibo'eâáfson, menyеu' a* 

nap' súgári se hassanak keresrtì'ilT _ 311_1‘ 
Az мышей Szárm'az'ható másik gono” 

az., ha a’ sz'ölöszemek még éretlen korokba'n' 
tsak лещ mind lehúllván er’ veszszökön tsńk 
a tzutkáj'okat (másképen nevezek kotsánnak, 
tzumának , és tsu'tkának is) hagyják. Ez yatk 
kor történik meg, hai sz’ölŕ'irirágzâsakorçnagyl 
zápor, vagy tartós esö, vagy rekkenöïliÈìeë'g 
van, vagy erös ‚szél fú._ Minthogy`ped‘î'g'a`l' 
idöjárását senr‘elöre ellátni'; sem me'gaka'dá' 

` e c 2 lyoz 
_/' "п 
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lyoztatni пей мы; ez a’ gonoszis_ elhá'ríthaî 
Latlan. De ha e’ virágja kár nélkůl potyog 
yán le, még is az einlített baj` érdekli a’szö 
ШК, akker a’ szölömíves tuclatlanságától van? 
hogy mikor a’ szölö мёдом“ йrёуофt, VeSz 
Q_zejyitek _hegyeitwle'tiljr'delvén , azokat megrö- 
Xidite'tte, és à" lnçîiivességet fellyi'iröl allá` _felé 
qtasitván , a’ még gy'engéded, nevendék für 

_ töгmegterhelte, ‚тему miatt oszián kényteQ ‚ 
len 'lepotytyannL 

| _ _¿¿Az__ére_tle¿n¿. vëgy (Неш; sok ‚érett ganéj_, 
gzßgoijomba mets1zés',~-a’ roszsziid'c'ìya’ kelle¢ 
щёдддьь nerliïe'sség _a’ szölövel _vailö tavalyi 
lielyjaçlen bánáe,`_ mincll megannyi káros _këf 
vetkezéseket ~szůlnek, mellyeknek 'ç_öbbnyipe 
eleit venni könnyebb mint токa‘;` orv`osolni. 
Ha _шrъепеььы _a’ _metszöikéâ a’ tiökéi me Fér 
tetçe', a" mi ts'akvnern _óhatatlan'l‚e’s a’ se'rtett 
так levedzik', aztJi'nеg kell'iolrìvps‘elni', mivel 
aâgiszölötva’ leve `táiplálja. _ НаЁ _ a" töke regen 
Selaesíttetett'me fßbhah az es_ tben annali _een _g,„__‚_ „Ё _ 
tîçipegégséêç könnyifiůelállitni, .lief az'¿ember a’ 

|"$Ёгтеудёзие _‘a§yiiaig<_>t, vag'x‚jól ~@Qi-rá жён' 
we,” „lgvagy_ _lágä‘ríszapannal ösztfek'ev'ert ko x'-_ 

_ пмтaёвтэщаддвдёеч s’fskeвm régi ›` 
waä i* _ с а ak 

| 



'ark-0r annale" f`01yását nehe'zebh megálmni; 
m'ert a’ leve erösebben foly. Ezen esetben_ 
ez az orvossáî‘ga_: a’ seb k'o'rnyékéröl a’ sz616 
tönek le'gf'elsö haját hántsd le, a’ 'folyó ned-` 

_ VESSéget spongy'iával töri'ildki, és azt a’ tájt, 
a’lmit lehánytottál egy kis darab hólyagra' 
kent szm'okkal h_orítsd bé, mellye't l1a_ viasz‘ 
kos tzémáva'l ho'zzá szorítasz\, egy hónapìg' _ 
róla le nem vájhatod. 

A’ sok rendbéli bogarak közi'il kiilön'o'serì 
ártanak a’ zsizsikek nemeiböl ketten, '1116111 
‚ник; az eszelény, vágy kendermag bogárŕ` 
néhol vintzellér bogárnak 'is 'nevezik (Сш'сш 
lio Bacchus) a’ régi deák nere volvox, "és 
стихий/111123, és a’ nyírzsizsik, (Curculio Ize-~ 
t'ulae); úgy színte a’ tserebogárnak hernyója 
(Ernest Scar’alg'ai melolonth'ae): a’ bogar-ak' 
köz't'íl` pedige’ïházatlan'tsiga ("Limax ' Az" ' 
eszelényeka’ß bimbókba `‘165z11611 kán, és _a’ 
még ми 1161'6 1`61Ъе' 1676 lìajtz'lst’ fürtöstöl e- _ _ \ 
gyiltt lerontiák. А’ 5z616 leveleket tsndálatoä' 
sari _öszve hajtoga‘tv'árr tojásaikat abba riQijâk,' 
és a’ külsö мандaт: vr'xl'èlmezik.` A’ëzö‘ß' 
lŕ'isgazc'la', ' -nagyjárbë‘ŕl ’ń’e'z'î s'zö’ŕ 
lejét, 'mindjárt szernébe tünnek a’ sok ös'zre- ' ` 

A__ ` * _ _ bon' 
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bongy'f'olgatott lev'elek, mellyek a’ tökékröl 
lefüggenek. Azokat szorgalmatosan öszvesze 
clegetvén , és ez'o'lejéböl kihordvz'm égessemeg. 

l 

_ De még így sem sokra mehet, ha tsak a’ 
szomszéd `szölösg'azdák is mindnyájan egyet 
értvén , az emiített tòjásotskákat, ki ki a’ 
maga'szölejébe egyszerre egy idöbe mind 1e 
nem szedik. A’ tserebogárnek pajodja férge 
(pпppa), 'és`ezen kívi’il más hernyók is 'a’föld 
nek legfelsi'i‚rérlzén a’ tökéknek leggyengébb 
gyòkeretskéikböl élösködnek._ Hogy a’ szölöt 
á'rtalmas bogarak háborgat'jrik , annak az a’ 
jele , ha a’_szölölevelek verhenyeges s'zíni'iek’,y 
és ha` a’ gerezdek idö n`a‘p ‚elött erui kezdenek. 
Milìelyt ezt észrе veszed, a’ tökét mindjárt 
köri'ilásván, azoknak fészkeik'et keresd fel. 
Némellyek szollejik kóri'il egynehány rakás~ 
nem egészen érett ganéjt bánynak, mellynek 
melegsége `és k'ovérsége Югa]; a’ hernyókat a’ 
tökéktöl eltralogatván , az'okat\ a’ tél végén a’ 
trágyával együtt megégetik. Mások a' szölö 
köri'il és a’ szelesebb mesgyéken zöldse'_gek- ' 
nek,/magvait,_kiváltképpen_ babot szòrnak el, 
azért hogy azoknak gyengébh és levesebb Зуö 
kereik az apróállatokat magokhoz tsabítsák. 

A.’ 
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A’ szárazon élö házatlan “Едa a’ /világos 

ságot kerülvén éjtszaka szokott kóborolni, 
tsúszn‘i mászni az éleség kedvéért: nappal a’ 
legalsó szölt'ileveleknek, vagy az apró raká 
sokba öszvehordott köveknekárnyékába, búj 

Iván ott alszik. Minthogy ez az állatcxtska` 
szembetünö nagyságú, és lassan tsusz, mász, 
azomba akármerre megy, a’ nyoma minden 
й“ megláttzván , elárulja magát; azért könnyi'i `' 
felkurkászná. A’ házatlan tsiga sok kárt tesz; 
mivel a’ fâakadozo’ bimbókat és szölöleveleket 

`elrágja , és a’ mihez hozzá ér, azt béenyvezi, 
azért ho'gy ki ne gözölöghessen, vagy el ne 
száradjon. ' ' 

“Mßx'mmwaoœœmwxA-“Mmw 

HATODIK SZAKASZ. ' 

Ä szö'ló'termò" helyelçnek ujra be’ 
ültete'se’fö'l. 

_ Gyakran a’ elvénülnek, yagy el 
' _figyna'k, vagy más valamelly'ok'rńiatt kivesz 

nek, és helyekbe “нaш kell ültetni. Sok 
SZOI' 
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'szor a’ szölölnivesnek baszna forog` benne, 
hogy valarnellyik fajta helyé'be másikat {Шеs 

' een, melly az 6 Éghajlaijái, vagy foldjétjob 
ban `szereti. Ezen u'tóbbi esetbe'nn oltâe_ ál 
tal, az elöszször ernlített köŕnyi'il’állásokbann _ 
pedigrha a’ szölö щ) ültetés, akkorplántm_ 
lveny'igékkel‚, vagy élögy'okérekkel, ha régi, 
akkor denies, (мышь bujiá's мы 1еьеь bol 
dognlni. Dönteni szoktak e’ kòvetkezendö 
módon is: a’ fennálló tökéiöl a’ venyigét a’ 

ylfòld_ sizinén fellyt'il meggörbitven oda hajiják, 
abol lökére van szükseg, és ott gödrött ás 
мы, leflugják iigy, hogy teak három, пиву 

~ „еду bimboja ànki a’ foidböl. De ¿z a’ méd 
nem helyes; mind azért, hogy e’ szerént tsu 
p'án‚egy üres hely pótoltatik ki; mind pedig 
azéi't, hegy az illyen dóntés aт‘ ,anyatörzsök 
nek minden erejét magához vonja, melly mi 
aн az sinlöd'ik, sovány gerézdeket terem, és 
leveleit idö nap elött elezokta hullatni. 

' ü 

`A’ másik, egyerli'il helybe hagyható neme 
`, a’ döntésnek az, mikor a’ tökét egészezen a’ 

fold lalá temetik, azérthogy már többé ne 
maga-t,` 'hanem minden hajtásait egyatánt táp 
МПa. Ez igy megy véghez: áss a’ töke mel 

' ' lett 
"l 

_ | 
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lett"két vagy három lábnyi mélységů gödröt ,' 
melly azon törzso'k'ok számához képest, mel- 
lyek hellyébe ujjakat kell ültetni', néha sze'le 
sebb, neha keskenyebb, és Onyán fofmájú 
légyen, melly a" tzélra nézve legalkalmatœ 
sabb, a’ széLsèffel felle' egyenesen ásd. A’ _ 
foldet a’ gödörböl nagy vigyázással, hogy a’ 
töke meg ne sértödjön kihányván, és a’ дуб 

` kereket helyesenelegyengetvén , a” iökét a’ 
gödör'~fenekén eg'yenesen fektesd, és a’ venyi- 
géket , az_ üres helyekre a’ hova’ll szükséges, 
húzgálván, a’ gödörnek ’egyenes oldalaihoz 
állongasd úgy , hogy a’ foldön fellyi‘il két vagy 
három szemnyire kiálljanak; ha pedig ennél 
hoszszablo végek maradki a’földböl, két vagy 
három bimbon fellyi'il lvágj yel belölök. Ek 
képpen olly erössen' elhelyheztetvén öket, 
hogy helyekböl ki ne mozdítat'hassanak fellyì'ill 
folder, hányván' reájok lgyenäén takard el, és 
minekntánna mìndeník mellé bátorságnak ока è 
ért karót ütsz,‚ legfellyi'il egyneháńy kapa jó 
foldet vess. _Régi száraz fából hasogatott këh` 
rókat válogass: теrt az ujdonnat ujj tserfa 
karókból fanyar és keseri'i nedvesség szivá‚rog 
ki, melly'' a’ gyenge plántárnak természeti`le._ 
'v_rét megvesztegetheti.l Hay régi fából készi'íllt;4 

ka. ` 



j. 
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karókat nem kaplzatni , a’ tsak mostaniak 

\ 

Í_\' 

`6em lesznek ártalmasnk, ha egynehány, ho 
napig a’_v1’zbe áznak. Qondod légyen reá, 
hogy a’‚ s_zölönek elsö _kapállásakor,` a’ döntés 
gödre földel tele ne hányodjon. 'Мы-г ha ez 
meg történik , az eldöntött venyigének mind- Y 
egygyik bimbójából kihajtoa gyökerek, a’ 
fóldnek` kapállás által megritkult felsö részé 
hez kaptsolodnak inkább mint az allyához; 
mellyben a’ szölösgazdának nem kevés kara. 
forogfmivel néki hasznos dolog azon igye 
kezni, hogy a’ töke‘ méjjen verjen' gyökeret. 

_' A’ Döntébnek éppen _akker van" az ídeje, mi 
kor az ültetésnek. __ if 

‚ Oltani a’ szölì'it akkor` szokták, mikor` 
egygyik fajtát másikkal akarnak feltserélni. 
A' tökét , mellybe oltanì akarsz, ' a’ fóldnek 

'feige szinén aldi másfél hüveiyknyi mélység 
re, a’ sz61ö fakadásakor_, vágd egészsz'en ke 
resztůl, és ott ahol `tsomó nints ra'jta, Hasitsd 
kétfelé, és a’ hasitékba az oltóág'at , ennek 
alsó végén, a’ vastagabb oldalon a’ haját ék. 
formára rajta hagyván, szurd belé, úgy lnogy' 
az oltó ágnak küls'o" haja, az çltani valóhoz_ 
hozzáérjen, és osztán, a’ tè'ikét, hogy az` 01-_ 

tás 
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tás beli'jle ki ne essék, ñ'izfa vagy hársl'á ha 
iával körülkötöd , foldet hányván reá, a’ nap 
súgári ellen oltalmazd. ' 

Az oltás, ha értelmesl embe'r keze által 
hiba nélki'il megy véghez, 'akármelly foldben _ 
выг törzsökben könnyen megfoganszik, tsak 
a’ követses és sovány száraz helyen nem. 
Hogy azért ezen munkában szerentsés légy, 
arra vigyázz. ` \ 

1.) Ногу a’ töke egéssé'ges, és a’ növés 
nek_ ’s terrnésnek módjára, sы nedvességei- 
nek tulajdonságaira nézve is _az oltoágtól kü 
lömlrözö ne légyen. 

' l \ 

2.) ‚Az oltóágnak kiválasztásábann n_nnak 
a’ _törzsökri'il` való lemettzésének mtêdjára és 
idejére, és a’ béoltásig épségben vaк‘ meg 
maradására nézve, éppen azokat a’ hasznos 
tanátsokat kövesd, mellyeket a’ ~plántavenyi- 
gékröl említtettünk. l 

_ 5.) A’ plántayeszsz’ôt mìnekelì'itte a’ szö 
'löbe v'innédyollyannná tedd, a’ millyennek 
kell атaк lenni; és az oltás elött 24 oráig 

\ 
az 
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az alsó végét tiszta vizbe áztasd, azért hog'y 
benne elegendi'i nedvesség légyen. ' . 

4.) Mikor Oum, az oltóvenyigén mk " 
három bimbót hagyj , és azt a’ hasìtékba` ugy' 
tedd belé, hogy a’ legaleó bimbó a’ 1612s6 
köt érj'e, a’ másoilik éppen fóld szint lé'gyen, 
a’ harmadik földön fellyúl egészszen kilásson. 

Szölöt oltani akkor jó, mikor'a’~ faka'd-f 
ni kezd, a’ melly az Éghajlatnak`külömbsé 
ge szerént más más idöben' szokot töx‚'ténní. 
A’ ködös idö az oltásnak különösen kedvez. 

Nagy melegben , ha az е1örе tartósnak látszik; 
essös, és szeles'idöben , ha a’ szél Északról 
fúj'; éppen ne olts. i 

Hogy a’ 52616 nagyon vén, és veszni 
kezd, ebbl'il tettzik meg, ha gyenge rekenyé 
Вы; hait; ha levelei koßránt lsintsenek ollyan 

i szélesek, a’millyenek rendszeréntszoktak len 
ni, ha ritka és apró gerezdjei vannak. Ha 
valamelly 5z616 két három esztendöben is 
egymás után a’ rей teu költséget kil 'nemîter 
mi, holutt pedig terméketlenségének nanfa’ 
kártékony 166 járáea, vagy a’ roszez` mivelés 

az 
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az Oka_, akko; azt vethedd okú], hogy vén. 
De azért minajárt ne irtsd ki egészszen, ha 

` nem elébb próbáld megífjitni, mellynek rit 
'kán volt ro'szsz'k'övetkеzése. Míndegygyík 

borozdábanxninden második tök'ét kivágass, 
~ úgy, hogy ha_ szinte a’ tökéknek tsak fele nia 

rad is meg, még is mindazáltal a’fs'zölönek 
régi V formája ne változzon. Ebböl a', leszsz, 
hogy a’ megmaradott plánták, azt a’ tápláló 
nedvességet, mellyen ez elött szomszédjaik 

‘kal kellett osztozni'; most' égészszen magok-\ 
hoz szívják, és mintegy игa megéledni 1:92 
denek. l ‘ ” ` 

t 
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MÁSODIK RÉSZ; 
А’ bor készítéséhez? mestersége'ről _, 

_ _aaJ pálinkáról e's et'zetrö'l. 

ELSŐ SZAKASZ. _ 
А’ S z—üár‘ e `1; r ò" l.~ 

1 

_Helyesenhjegyzimeg Olivier de Serres, hogy 
a’ tudományra és okos elmére , a’ szölövel 
való gazdálkodásnak minden részeiben ugyan, 
de föképen a’ szüretelésben a’ воrозёaгдёпaк 
igen nagy szüksége van , azért hogy a’bö ter 
mézböl , mellyel ötet az Isten megáldotta, 
azt", 'mennél tökéletesebben lehet, elkészít 
vén, Haszna legyen. Hozzá teszi ezt is: 'hogy 
másféle akarminéníi'i termést , melly a'zért hogy 
több vagy kevesebb , a’ maga betsét nem zál 
toztatja, gondviselö által is öézve lehet sze 
demi __, de szüretkor'a’ gazdánakjelegléte yés 
szemesrvigyázása egyátaljában megkívántatik; 
és mivel általlátták azt az emberek , hogy min 
l "uh??' " ` 'denik 
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denik szüreti munkát szemmel taŕtgni , és 

Í 

kormányozni szükséges, ebböl szármozott az 
a’ szokás, hogy akkor az Urak a’ városokqit 
odahagyváu a’ sz'o'flöhegyekre költözködnek. 

Szüretelni éppen tsak akkor lehet, mikor 
a’` szölö megérik. De 'ezt tsupán tsaк egyne 
hány ollyan _jelekböl lem тамада, a’_ {nel 
l'yek mind egy idöben iápasztalhatók; а’ mel 
lyek e’ következendök: 

1.) A’ gerezdnek zöl'd tsipkája (kotsánja 
tsutkája vagy száratskája , petiolus) meg 
barnul. ' 

я.) А’ fü'rt lefelé tsügg. 
l ` ' 

f 
5.) А’ szölöszemek meglágyulngk', bb" 

r'ótskéjek megvékonyodik ё; mintegy мы 
látszható. 

4.) А’ gerezdek k'o'nnyeu 1езza1<aдпa1<;a’ 
lzölöszemek is egyszerre lehullanak. 

5.) A’ szŕ'ilö leve édes, jó izi'i, si'iri'í és 
l tagadó‘s. 

\ A! 
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Á’ szölölevelek hullása inkább a’ közel- 

` getö `(Днем, mint az érettségnek ljele; melly‘ 
h_a megtórténik, akkór a’ зzйrеце1 ne késs; 
_me'rt az érés ниш hijjâba yárakoznál. A’ rot 
hadttb'ágnak nem egy két от lehe'tnek,` mel 
lyek az érettségtö'l külomböznek. 

Vannak ollyan tájékok, ahol a’szölö éré 
se után még „мы ыйrеЬеМеk, aze'rt hogy 
a"ge1'ezdek a’ tökén' a’ azárazság miatt öszна‘ 
töpjenek, mellyekböl osztán aszszú szö'löb'or 
kéb'zi'ìl.` De vagynak yollyzml vídéke'k is, a’_ 
`mellyekenn. a’' szölö soha tökéletesen meg 
hem érik, s'o"t ha utánna várakoznak, a’ 113 
kéjén elrothad, kЕМ}t mikor essî'js ösz van;a’ 
millyеnek többnyire a‘z északraf fekvö helyek. 

'5 A’ szüret tкaк szâxlaz idöbçn kezd`ödjön 
el, és a’ mikor hihetöen reménylhetni, hogy 
a’ tiszta idö hamar essöre' nemyáltozikfnem 
is glöbb, banem mikor már a’ harmat a’szi'i 

`löröLgefgészszeri lehull, lhanem ha vailakinek 
kedvá vamtsekély és tajtékká_ vaxó'bort Sfar 
ni , a’ millyenhez szoktak Pa’ Chäm'pagnei 
Szölösgazdák, kik a"szüretet nap félkólte 

_мы elkezdik, de reggeli kuem'z omkor ‘а; 
` be 



` bé hagyják, ha tsaк köd'ös és esö‘s 
Pa.’ mikor kés'c'i estig dolgoznçxk. ' _ 

ц"? 4939; 
idö nints, 

1u` _ 

Minçhogy az` okosan тамада szciilömí 
ves szöl‘öjének szedfâsét'tudatlan, és _tapaszta 
latlan napszámosokra nem örömest`bizza; erL 
re nézve nem leszsz szükségtelen némelly dol-_ 
gokra ñgyelmezni: 

1. Àrm'jfi` s‚zçdök legyenek, a’ mgnnyin 
a’\kádat yègylnap t'e'le szedhetikg‘azért hogyf“ 
ha annali hijja más nap sz_edett`szö1`övel telílïiJ 
meg, attól félhètni, hogy'a’ must nem egy- _ 
arёщъ fog fprrni. 

Я” __ 

‚2. A1 szüretelök helybéli lal'cosok l'egyе 
_ hek, és Ollyanok так ш д’ munkát 5616r 
iik', ollyano'k pedig , a’ kiknèk a’ sàsüreti 
fdgla`latosságokat níég tanúlni kèll, tsaк ker` 

` vesen legyenek. 
i 

rént 'meńnyen Vëghezl 

4. А’ `szölölaen semmi'féle ételtenni ne 
"éingedj _, _mind azért, hogy kenyér mohrzsák ‚ 

d vagy ` ' 
‚ O 

`l 

3. Az egész'hrïxunka értelmes és okos em- ' 
‘ ` Y 

~ . _ . '. , r a „ веrвеk szoros vlgyazasa es kórmányozása sze 
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ы fgyeplö nagyságúak és szim'îek, 

\"?_`5`o 
vagy huuadékok, sem egyéb éledel джипы: 
közzé ne vegyüljenek, mind `azért, hogy a’l 
legér'ettebb és legédesebb' szölök a’ kádll'él 
ki ne maradjanak. ` 

5. A’ выезде}: ёzйraгзкёй legközelébb ahoz 
a’ tájhoz a’ hol a’ szölöszemek kezdö—nek, kо‘ 
ránt se körömńiel kell letépni , nem is `kés 
sel; hanem ouóval „дамы, és a’ Szedök. 
nek` `goпdjok l'egyen rеá, hogyy a’fürtök meg 
raízodifán,y a’ legjobb és _legéreìtebb szemek 
a’ _fóldre ne potyogjanak. 

6. Tsupán tsak az ép, és jél megérett 
gerezdeket slzedjékle; az egrest és éretlene‘` 

Í 

ket a’ tökén hagyják; a’ rothadt szölöfejеket 
vagy gerezdeket az egésségesek кöши kivá 
logassák, és elhányják. Mind azokon a’ szö. 
lö hegyekeu , a’ mellyeken jófe'le ¿s hires 
bort szi'irni igyekeznek, kétszer hárpmszor is 
szüretelnek, és Frahtzia Országban vannak 
ollyan borfészkek, a’ _hol a’ szüret két hó 
napig is eltart.. l A’ szorgalmatos amberl tsak 
мы“t a’ атöкег szedi le`, a’ mellyeket a’ 
пap sůgári légjobban érnek, és szemeik 

a’ mellyek 
a 

\ 
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a’ v'enyige auyár'ól „шеи, és 'a’ fóldhöz ` 
`közel ‘nintslenelß 

7. A’ `tökéröl I_emettzett gerezdekety еш 
ször kézben foghatô' мы füles, inkább szé 
lesebb , _mint mély ec'lényekbe vigyázva'hány- _ 
ják, iìzért h`ogy öszverontsolódván, гaзу а.’ _ ' 
felsöbbektöl nyomattatván, a’ levek ki ne fo 
l'yon', azután nagyobb 'edényekbe öntsék , a.' 
mellyekben' akár embereknek, akár barmbk- ` 
пa]: a’ hátán hordják a’ kádhoz. 

`мАзошк S/ZAKASZ. 
.dzolcro'l az Esz/zözölsrö‘l , aa mellyek 
_ мы а’ „дгдушдл a’ forrdsm 

_elke’szittetne/c. ` ` 

Spapyòlországba'nn, Olaszors'gá'gnak вы’ 
részében, és Cyprusban a’ szölöt minekelŕ'jtte 

` kádba , hagy sajtóba hordanák, 72 óráiga’ 
пapкa kìrakják, azért hogy a’ leve a’ мете]: 
ben megsi'irůdjön.._ Plinius aт állitja, hogy 

__¿1 d2 'n máx' 
' a 
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так' a’ régi Görögök némelly szölöhëg'yekeń 
követtél’c ezt a’ szokást. Hihetì')` ins; _hògy a_’ 
régiek megtudták _a’ mustot _fózés által Si'irit 
ni; mert nálok hárçmféle fötf' must volt 
szokásban; mellyeket neveztek, mustum pas 
вида, de_fí‘utum és‘l Sapa nevekkel. Az 9156 
`Татa kёьцЁК a’ нapод öázveaszott' szëìlökböl,` 

' a’ második, félig lefött mustból, a’ harma'di 
' kat tsak egy _harmad ',' vagy @gy negyed 'rész 

nyire föz'ték le. y 

Erre `a’ kérdésre nézve, melllytöll úgy lát-ï 
szi'k, hQgy so'lc'függ, há vallypnha’ gerezdeket 
tsutkájokkal egygyüttvagy külö'n kell é a’ for 
lráèral elkészitn'i, vîagy al’kád'bgjhányni? a’ 5z6 

_ lömïvesek külö_mböîö érte'lembeń vannak. А’ 
bízQxlyos, ' hog'y a’ tsutkák fanyar, és fojtós 
izi'iék , mellyet` а’ velek öszveforrttborón ész 

" rс is lehe'tyвnni: 'az is bizonyos, hogy a’ 
' “мы; nélki'il lévö`szölö szemekböl зайrи: 

bor éd'esebb és kedvesebb italú ,l тìц1з`a’ 
'II!'1á\sFéle._ De _azgnkivi'il,l hogy vannak ollyan 
`gyenge borok, a’ mçllyвket ez a’ _fojtöàság 

y vagy tsipösség is némůnémi'iképpep'kedveltet i 

 

_a’ tàpaszta'lás iá tanitja, hogy s_zölö ‘вашей; 
am valók,_ hòfgy‚ a’ músfnak farrása' j_obb ren 

l if f ' ' del ,i 
ь 



l *if* за *E* 
del, _és nagyobb buzgással, erövel mennyçn 
véghez. `Mellyre' nézvey a’ tsutkák, ámbár 
magokban gondoltatván a’ bornak sem ere 
jét, sem illátját nem nevelik, mix'ldazáltal 
hasznospk, és ném'ellykor szükségesek lehet 
nek: miv'el a" _mustnak illendö fQrrása “511: 
tetv'én'! valamennyi lélek vagy~ erö van ben- 
île mind kiadja. Bouŕdeaux vidékén а’ ve- 
res bomak való szölöt a’ megérésnek‚külörlnb- ' 
sége szerém 'sz¢me1ik'1e', Munnik amm ъöы 
bet, mikor a’ gerezdek nem egészszen éret 
tek, kevçsebbet pedig, mikor zaßzok` tökélle' 
tesen meg vánnak érve. А’ fejér bornak va’ 
ló_ sины а’шыщаrы nem fosztják le: mert 

'a’ìtapasztalásmtanítja; hogy a’ leszemeltt sz6 
lö'nek a’ 'jbora gyengébb , és hamar m'egnyú 
lósodik. E’ dologra nézve a’ borosgazdánafk 
a.’ tapasztalást kel) követni. Fìjantzia ország 
ban egyŕrìás szomszédságáb'an két szölömives a 

_ ' \ 

_ van_, kikìközzi'iì az еggyik szölöjét leszemel 
te, a’ тёзЦ; nem; ennek ‚erösebb,‚ amannak 
kedvesebhizi'i bora l'ett: minde'ggyikpek van 
nak dîtséröi és követöi. А’ szölö szemeket 

tsutkájikról igy fdsztják lle: а’_ gjerezdeket, ` ̀  
akármiuyen ‚ edénybe öszvehordván, шrат 
ágú`viuával `igen llamar körm Szurkáljámes 

' 4 az 

ás_ 



a2‚ 511ъa1Ё a’ sebes mozg'ás által a" szölö „еще. 
ket, meilyèl kiilömben is tsuikájikön gjfengén 

'_állanak azokról leszemelik, és aizokat,y mivel ' 
könnyebbek мы az edényheri fenn ~lebeg» 

` ŕnek, kézzel kiszedik. f 'f _ 

Minthogy a’ bor Гоп-дs által Кбит; min- 
'denképpen azon kell igyekezni, `hogy az az 
egész mustben, mindenütt egyçnlöen men- 
nyen véghez: те11уrе_пёz‘/е mixiden módon 

„' raj'ta'kеll lenni, hogy a’ szölö szemekben lébl 
vò nedvesség, mind,y egy‚szerŕe préseltesâeu 
ki, azért, hogy ha se nem minden 5261ö im?.` 
l'lnek, se nem egyformán 2й2atщaыгa1кАösта’,` 
az egész must átaljában re'ndeletleni'íà| Гоп-7613, 
hibás _bor ne váljon bе161е. Mi'vel 'azért, ha 
aÍ néhol szokáslian lévö mód szerént a" szö‘ 
1`0"`t, vagy kádba s‚zedvén öszve , тaду' zsá‘ 
kokÍoa tapossák, ohatatlap, hogy'a’ leve egye 

~ netleni'i‚l és tökéllet`leni'il ne nyomattasson ki: 
ezen az okon leghelyesebbnek látszik , hogy a‘ 
в2616с, minden taposásnélki'il egyszeribe a’saj 
fóba hordják', és Rieajtoiván e1 szi'i'rjék; de 
mirithogy az ekképpeńkészíttetett hor ked 
ves 'izü ugyan, hanem szintelen és nem tar 
_tani való; a’ b‘or` ezen hibáinak elicit lehet _ 

Ven' 



Квбэт 
`venni, ha_ œ’ musthozf, a.’ présbjöl Щи!‘ ъбr 
_kólyböl , a’ mint helyesebbnek fog Шtаны, 
néha többetïnéha kevesebhet teszn'ekÄFran 
tzia országban en a’ taposásnak szokottmód 
ja : ё’ gerezdeket, úgy\ a’ mint a’ szölöbö'l _ki 
hordják, behányják _ègy _négyszegeleti'i Мёá‘ ` ' 
Ьa, mellynek óldalaigfa deszkákból 'ánanam 
ezeketmikor `öszvfe'a'lllitják tsak annyi héza 
got hagynak` közttök, hogy 'a’ szŕ'ìiö ìeïe a’ 
Вaзa lnélkül_ rajfok kereàzti'il folyhasson. Еда ' 
a’ ládát t'eszik af kайф szélén fekvö két rúdra. 
Az my@ xádába beléàuimak еду оПуaп em 
bert, a’ ki a’ lábára'fa papútsot, vagy vastag 
ъвrьы `kész'i'ilt tsizmá't húz. Ez' mind a’ ш 
kezévвl a’ láda óldalaihoz kapaszkodván, a’ 

т benne lévö'szölöt 'frissen gázolja. Midön észre» 
veszi , hogy 'már lwinden 'lév ''a’ hézagokoxi_ ' 
a’ kádlïlan folyt, felemelvén az eggyik oldalát 
a’ ládánaìc, mellyet két párkány köztt 1110z 
gathatni, a’ ládába ` maradtt törkölyt 'a’ kád 
ba зайцa. А’ mustòt'vagy kБ vagy fa káï 
dakba hagyîák megformli; amazok, ha Ybelöl 
röl Putzt'zoló'i‘) fóldel, vagy a’ valasztó vипе!‘ 

_’ ' _ .\ le 

 

*) Putztzolana vаду Рщгыёп földnek “так a’ 
tůzokádó hegyböl kihán'yt Её топвайсаь mel- ‚ 



 

‘9' 56 ‘9' 

l'etsepegése 'tlesti'llatio 'ищиï maradtt_ ('61 
del öszv'eragasztott oldalai -vermak, legal 
kalmatosabbak; ezek`az idö vá'ltozásai, és 

` sbk vismx'xtwgs'ágokat ls’nex‘iemtsétleв'törtégxe 
„kei `legjublm kiáuják._ Akármiuyen iâá 
dad van ',‘ azt szorgalmatosan hitisztitsd , 
megvakaŕd'yés kimosd. ` i 'r и _ ` 

'1уе1‹_О1a520r$2аЁ;пa1: alsó részében, különìsen 
Putztzolo (Puteoli) mellett böven találtatnäk. 
ßnnek a’ ~f'öldnek szine néha sz'ürke., néha Ге 
kete, barns; vagy sárga; rész'lzerént 'pdrf'or 
mában, rész szerént kemény~m0rzsákba áll 
öszvem' Ha‘v‘izzel öszvekeverilf, Мог Еешёру 
köforma mnteriává- válìk. fEzen az okon тёп 
а’ régiek Malter gyanántjéltek vele az Épi 
téshez. Vitruvius mÉltán ditsérî' arl-6l,_ hogy 
keményen öszvef'ç'glaló tulajdonsága van. Kül 

.''w "i_ 'u 
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lönösen hgsználha'tni a’ Putztzvolánát az ú'tak` 
és vizi épüle'tek készitéséhez. Szembet'ůnö bi 
zonysága ennek áz al.s hires Appiai Ország út, 
melly ez elött mintegy zooo Esztendöl'gkel ké 

` „me A’ каши közi'r levas ежегодным, 
'mellyek ezen tïizokádó hegybölkihányt `hamu- 
v_al lgésziìl't _malterrel ŕàgas'ztáttak ößzvè, máig 
is` olly' kemények, hogy a’ kami hegyét közzéjek 
szúrnì nem lehet. А: Рш2ъ2о16й régi I_cì kötö. 
helynek gátiai is , mellye'k téglákból ì'llyen Mal 
кекс! készültek, a’ tenger habjait még most is 
tartóztatják. 1;? ;' __ _‚_‚ 

'‚ v 
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'' l HARMADI'K sz'AKASZ. 3 ‘l i 
‚à ‚ ‚ ' 

All_,— ).Z? 'àà i’ '.j” с’ 7’ 1‘ «i 'в; ci 1' cf l.¿ 
f_ вы; вы forŕásáról „бы; Ыщакеаёа' 

lîelyesnek itéltûk _három àszaka_s_zc'ßll'gba fg'glaly. ~ ‚ ‚ _` 
ni. _l_ïßl'öszször a’ fqggást шайб ькоктодцк Ineg‘` 
vi`zsgälńi; azután a’ 'forrásnak lgövetkezéseirösl' 
né'nìelly 'Jegyzéseket ' tészünk, utóîjára ezel:l 
élà‘rre leotsátott éŕtekezésböl _îlémelly f`ö'i‚gaz- 
ságokaf állítenk ŕl'neg`ë mellyekre a’ `boŕc'ßgez-O` ` Р 
dágialŕ vigyázni kell, ha aт; aka'rja, hodgy a"` 
bora‚helyesenforrjon meg. ‚ ‚ ` ~``` î\ ~ 

ц 

‚п__ '„. `` l ` ~ f ‚ ` g ‘ц А' 

Minden tudja., hogy a’termélszetnèk по“ ` Í _ 
munkájához‚ bizonyos melegségi'i levegì'j szülv_` 

`\ 

séges annyira дoду h'a az, nints meg benne; : ' 
‚ akkór a’ must 'gyengén vaду éppeu nem bu- 

zog, ha `peldig felettébb való , akkor a’ must 
méd nélkůl ren'deletlenůl Гоп‘ те5,‘ё$ sok 
_ - ‚- _ ` Á ' ‚ _ ere-A \ 

ч. 

Ч' 
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ereje elpárologván, gyenge és nem"állandó 
borrá válik. A’ Reaumur thermometrumán 

meleg mér'c'ijén lévö tizedik grádusról', melly 
a’ 'Fahrehheitén míntegy az‚54diknek felel 
meg, azt itélik, hogy az a’ bor forrásáiiak 
kedvezö mérséklésnek jele lehet. Erre 1162 
_ve javasolják, hogy 'a’ kádakat fedél alatt, 
korá'n sem nedves; vagy hideg helxen, jó 
tartani, azokat hidegben béfedni, valaini ke 
vés год-ral: mustot tölxtvén a’ kádba a’ benne 
lévö 'I‘iiustot megmelegitni , a’ szölöt tsupán 
тaк nieleg napokon szedni, ш a’ nalpra'kí 
шва`Нм’ t. ` f‚' 
'is“`- ' i e 
_ МА:- az minden kéttségen МИН йa16'15a2 

ság, hdgy az Athmospha'erában lévö levegö 
si’ `bor forrására nem szükséges; mindazáltal 
annak meginditására és siettetésére nézve gyak - 
ran nem igen hasznos, ártalmas pedig min 
dég azért, hogy könnyen kieres'zti azt a’ le 
vegöbéli folyó materiát, _ 1in`elly a’ forrásból 
szármozik, és azzal egygyütt, a’ bornak sok 
ereje és szagos illa'tja~ is elrepi'il. A’ kádat 

_ azért ‚sem'a’ szabad levegön fed'etlen hagyni 
nem tanátsos,~ azért hogy a’ kiforrni való must 
a’ legjobb és legbеtsesebb párájit nagyobb _ 

r 

‚ re 

Ö " ' _ 
\ ' _ l 
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— rêszént e1 ne veszittse, sem olly'igen nem 

kel! béfedni, hogy a’ szüntelen származó uj 
jabb ujjabb levegöbéli folyó materia kifelé, 
e’ külsö levegö pеф; bе felé ne mehessen, 
жён, hogy sem a’ forrás gyenge , és sok n`a- 
pokig tartó ne légyen, sem a’ lefojtott musi:_ 
az edény fenekét ki ne üsse. 

\ 

3 

А’ mennyi a? must a’ forrásánál а‘учёта! is 
éppen annyi. Amaz mennél több egy ed'ényben, 
a’forrás is annál hamarább elkezdŕ'ìd'ik, aкты 
nagyobb szeszszel, lármával, bluzgással folyta' 
маяк, és töké`uetesßbben végzödik. DH1)- 
ben а’ dologban ~sem kell a’ határon túl lép- ` 
ni, és az edénynek öblösségét, a’ borban' 
megkivántató minén'li'iséghez 'kell alkalmaz 
tatni; ha erös borty akar az ember szi'irni, ak- 
kor‘nagyobb, ha ke'dves'illatút, ak'kor kis 
sebb bordót válasz'szon söt gyakran a’ hor-' ` 
dónak nagysâgát a’ mustnak külörribözö tеr 
mészetébez is kell szabni: az édes, si'iri'i és 
ragadó Must, meìlyet egészszen megérett s26 
li'íböl préseltek ki, nagyobb hordokbay forr 
jOn meg, azért hogy az édessége annál kön 
nyebben 'erövé váljon; ellenben a’ higabb 
¿s viz-esebb mustot kissebb fákba töltsed. Söt 

l még 
E_ 
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még az 16ö járására is figyelmezni kell, hogy 
millyen volt az szüretkor , és millÍyen aiután , 
mikor ` a’ must Гоп‘. ‘ 

_ Küllönös figyelmetességet` érdemelnek а’ 
mu'stnak alkató részei , (principia componen 
tia) mellyek közzül nevezetesebbek: az édes 
és nádmézes mézga , vagy ragado nedvesség, 
a’ 7126; a’ 1101156, ’s azïoknak egKymásra`néz 
ve való költsönös tekintetek béhatások, mun 
kájoiç, muy a’ keverékbe'n kifeiszik.; És 

' 6163z5261‘ is' a’ `mindenkori „ритмs bizd 
пущa,' hogy tsupán `teak az 6665 természeti'i 
nedvesse'gnek lehet szeszes _forrásai,ï(fermen- 
ìatio'spirituosa) és hogyf~akári11elly niu'stbóì 
annál dferekabb bor készi'ilt , 'mennél több 
édes nádméz alkotó` részek vaxinak henne. 
E'zt pedig``_ nem úgy kell «érteni ,Jimintha én 

"'ak'ármelly égies 11е6"е11s65егЧ édes' alkotó re’sz 
'nek `lnef`veznék, söt `még a’ tisztaïtzukot sem 

' az", mivel biz'onyos',~ hngy a’ tsupa tzukor viz 
, be Ге1о17aз21;7a,'$011a561610205, (штат) 
' sem' ar'é‘des 121152616 fürtökböl, a’ forrÃs ál 
tal' nem mindenkor erös bor leszsz. A’must- _ 

ban édes _alkotó résznek neíczem azt az édeê,_ 
_'ragadós ,' itex'mészet szerént nádmézes mate 

._ "f riát, 
ì А n 

‘i_ 
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_riát, a’ millyen a’ szölö leve tsak akkor lessz, 

' mikor megérik, és két alkotó részekböl van 
öszvetéve, mellyek közii'ill egygyik is 11355. 
ban a’ szeszes forráära, persgésre, nem al 
ka'lmatos. 

A’ Must, ha vagy felettébb vizes, vagy 
mód nélkül si'irů, nehezen forr meg. És így 

' a’ helyes forrásra a’ hígságnak bizonyos giá 
`диsa szükséges, mellyet _a’ niu'stban a’ víz 
okoz; A’ vizesmustból a’ késö, és gyenge 
forrás után is, e/rötlen és könnyen elromolf' 
ható: bor Ieszsz.~Abban az esetben a’ régi- ~ 
'еk af mustot bizonyos ideig főzvén megsi'iritet 
ték. Ezt ‚ a’ тёдоГтa is haszonnal követ 
hetni, valamikor elöre látszik, hogy a’must 
gyeńgén fog forrni. A’ kik a’ szőlöt a’ sajto-Ű 
lás 'elött a’ napon szárasztják,éppen tsak azrn 
igyekeznek hogy a’ feleslegvaló viz kigözölög 
{én , a’ _szölöleve megsůri'idjön. 

Tsalhatatlán igazság az, hogy'aà mu's'tban 
annál több a’ bo`i-kö , mennél kevesebb' a’ 
x’xádméz. Az is äbizonyos; hiogy ha a’ Ifmst_- 
ból ki veszik a’JmTkÖVet,l nem {оп-‘11%, ha' 
viszszáteszik belé , mixgdjárt pene”. ' Azg'ft i?' 

i l a_ 
‚ ” " _ ä ' . 's 
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la" bórkö a’ forrást okozo fö okok közé taпо 
zik, mellyröl éppen azt kell megtartani , a’ mit 

'a’ vízröl mondottunk, hogy a’ sem igen sok, 
sem igen kevés ne légyen. 

Már most szollani fogunk a’ forrásnak 
munkáiról. Ezek közzül pedig ays`zemes vi 
gy'ázőnak_ legeläszször is szemébe tünik ,‚ a’ 
felduzzadt mustban származó melegség, melly 
gyakran egynвhány ora тинa legnagyobb 
mértékben van, nem is mindég egyenlö min 
deniitt az egész mustban, gyakran a’ közepén 
nagyobb mint az oldalain, kivált ha a' forrás 
nem eléggé 'pemgì'i és nem annyii-a'buzgó“, 
hogy minden részét a” mustrîak általán, fogva 
az allyától felfelé és a’ siéleitöl béfelé öszve 
vegyithetné és zavarhatná. Abban az esetben 
a’ `mustotl tsomoszolni, és a" 51611131 a’ köze 
pe felé keverni, 'szükséges, azért hogy minde 
nütt egyenlö melegségben légyen. Egyébaránt 
még e’ következendökre kell figyelmezni: 

с 1. Ollyankor, mikor a’ Levegő 'egyenlö, 
én mérsékeltt mennél nagyobb tele _kádban 
vagy hordóban forr а’ must, annál nagyobb a’ 
pezsgése 'e's melegsége.” ‚ Sw. 

О‘ 
` 
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я. Ugyan еще]: malgfyobbakl az ollyan must 
ban, a’ melly törkölyöstöl, mint az ollya'n` 
han a’ melly a’ nélki'il forr meg. 

б. A’ melegség a’ Reaumur melegm'éröje 
vagy meleg mútatója (Thermometruma) псы‘ ' 
Gradusától fogva a’ zôdikig nevekedhet. 

A’ bor forrásán'ak másik'zhunkája az a’ 
folyó Levegö ne/me, mellyA` a’ forró mustból 
buborék. form'ákban ki fejtödvén, mix'iön Зал'пaк 
felsö részére ér, az ~athmosphaerában lévö, 
magánái könnyebb Lev'fegöt vi5'zsz`ataszìtja,' 
és nem tsak a’ kádban hagyott üreget tölti 
be', hanem, mikor feleslegvaló, annak Olda 
lain is lefoly, é's af borház fenekét egés'zszen ` 
elle'pí. Az eíféle Levegöt bészivni fe~lgttébb 
veszedelmesg' mind az emb'erek, mind az ё! 
latok bix-telen megfúlladnak, mihelyt il'lyen 
Levegöji'i helylre mennek. Erre nézve a’ box' 
forrására'rendeltetett holly szellös lég'yen éß 
nem alatsony. E’l végre legalkalmatlaflabb 
bely_ a" pintze. A’ ki illyen helyre megy, _ 
fényes nappal gyertyát gyůjtwán, azt tar- 
tsa maga elötfymìhelyt látja, hogy a’ láng 

i gyengì'ilni kezdnviszszn siessexi, azért, hggy 
a ‚ 
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kenység el ne ol'tas'sòn.l АИ: mondta1n,h9gy 
да érzékeńysgïg oltatik el; nein- _az (Неt, жён, 
hogy valakí'azt ne gondolja, hogy az ollyan 

.1_ ' “ етbец, 'a’ kit ez a’döàleletest Le'vegö keresz 
' 1151141‘, vstgyn más akármiok miatt Швей-‘чaй, 

r_mint valóságos halottat, bát_ran el lehet 'te 
metn`ì; НЛО!t 'pedig az `egy'x-xzeriben hivatta- 
им értelgnes orvosnak segittsége által, lehet 

 

  
 

{11411531 egygyütb ö benne is rńinden érzé- " 

'vegölöl Ämegvesztegetteteti'. helyet ‘Еду tisztit 
ják és orvosolják тег', 5111г.` a’ Гa1a1‹a|: és а’ 

дРaЦЫ; (àz épi'ilef fenеkét) mész vìzzel `vagy 
szapp'anílizö lúggal _b_élots'olják. ' Ez a’ folyó 

.Levegö, a’ mustból Szabadon kirepi'ilvén, ah 
ból sok erì'it, sизы; és jó illatú gözöket ma 
gáhv'oz'von,l azért is, és {n_ivel a’ bort’igen 
kellemétes ìzüvé teszi , a’ menny'iben az edénj' 

‚ror'nlása nélki'il me'g'eshetik , megkell azi; голы. 
`\ 

A’ forrásńak ̀ le'gnevezetesebb ̀  munkája 'a’ repüla materia, ¿nellyneálàah „мы a1 
`kaallma'tosabb nevét nem találhatták 'Spiritus 
vini, sůri'is tiszta borszesznek, a’ Chemicusok»` 
nál Alkoho'lnak neveztetik..` ‚ Hogy a’ boŕszesz 
leginkább_ nádglézböl leszéz, мы мы sem 

` ke' 
/ _ à 

gis, “kell is fel elevenitni. ' Ezen ká'ijtélgoxuyje-` 
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` ‚ 

ЬёФёПседЪебКЗ dé a’ forŕás által' elenyészîk, r 
és maga helyébe ahnál többh alkoholl: hágy' 
a’ borban , ‚тетки nagypbb 'mértékben voli 
ö a’ тизфaп, gz и: тепЩЁЪ édesebb a’must', 
annáLerö'sebb a’ bpr. _ 

\ 

_ А’ ЬоrЁзъЁпезsё tsupán tsakà’_ szölö sще‘ ' 
` mek há'rtyái teszik ,' ugy hogy ha a’ feketai 

szöl'c'j levé_t, minekelötte megforrna', kisajt`ol- 
j`ák, a" bor sz'in'telen leszsz. Ez a’ fеstöl mai`f 
teria` a’ muston' tsak akko'r'festi megbmikol 
labban a’ 'for'rás hiiattkifejtödött borszesz $1 
tal széllyel oszol. 

l Ha a’ gérezdek egészszen érettek, ``ha a’ 
levegö mértéklete ¿kèdvezö , és` a’ forró must i1-r 

.lendö mepn'yigégi'i; akkor a’ Гоп-6“, 'mint 
magának a’ természefnek _munkáját, mesterf 
geg (фa! `segitnìéppenr'x nem szükgéges. Dè мы 
a’ генéтик nem mindenkor vannak eggyüt't ;` 

_ akkor teháf a’ borowgfgtzdánakï köteÍefssége', а‘ 
természetnek hijánosságát a’kòrluy'i'iIállásoknaÍC` 
külö'mbsége szerén't‘i mesterséggel kip'ótol'ni. ` 

‚Меппу1'1ё5уеп a’ forró must, a'npàk meg,ŕ 
határozása Мпе}; kiuek szabadtettzésétöl~ $155. 
‚На'a’ mustban nints annyi tz1_'1k0r, a’ mep» ` 

i ny! 

6 

l 
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:1y-i az elegendö alkoholnak formálásáìä még 
kiván'tatik, ‘итaк Oka vagy az, hogy a’ szö 
l5 пет egészszen érett, vagy'az', hogy a’tzu- 

R kof felettébb sok jvizhen van"felolvasz1.va, 
4vagy 'az Éghájlatnak természete. Mindenik 

esetben _kétféleképpen leh'et a’ hibát megjob 
bitni: mikor a’ mustban kevés дико: van, ‘ 

` akkor annyit tesznek belé, a’ mennyì a’tzél- ` 
holzl képpest szükséges: ha ¿pedig igen vizes, 

. akkor afforxfalás által megsi'iritik; mivel az 
. \l által `a’feleslegva]ó'vi'znek` kikell párolognì. `Az 

elsö eszköz által a’ must szafp'oro'dik, a’ máso- Í 
_dik. ál'tal pedig ~fogy ", dl'e mind a’ kettönék 
ogy a’ tzélja , ШЁЫШЁk, hogy a’ I_nustnak'men-` 
nyiségéhez képest 'a’ beaune` lévö\tzukor ele 
gßdendö légyen. Нож’ az e'li'iszó;~ щит: 
eszköz által,` a’ boŕt mindenbi'zonnyal ollyzm 
erössé lehet tenui, a’ millyenné _az einber akar 
ja`, az sokszor'i próbatételekkel meg `van mu-` 

' Сaдa. Mindazáltal az ezen mód szerént'.` nyert 
haszon теней, a'zt is`gon'dolc`Sra kell venni,` hogy némelly édességeknek, mint, példának I 
okárt'a’ méznek', természeti tul'ajdon ize a’ 
bortïugy megjárja, hbgy azon a’ forrás után ‘ 
is érezhet'ni; mások', mint a’ nádméz rend- f 
_kiv'i'il drágák l\évén, sok költségbe keriïlnek? i 

' Il és 
l 
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ban mindenikben me 

\ 

'fév ¿7 «n» ` 
¿s a’ gazdának hasznot n'em hajtanak; azom: 

`ы' 

g van ez a'vhiba, hogy 
‹ а’ bort nem teszik ollyan tiszta ízi'i'vé a’ mile 

1y ent a’ tökéröl szoktak szi'irni, nem is‘taná: 
-tsos öket `ellufmrn'iféyle haSzonra forditni, 

А’ must jay`i'tásának tölem említett másilg 
eszközéxt, melly kоráа! sem költséges , a’`szö-y 
lömives tsak azért is иной}; _kedve1n_i, hogy` 
g ‘еда! _a’ természetet követi, mall a’ me - gy _ У g 
¿rlelés által' a’ gerezdekben a’ v_izeì ‘oдут? _ 

 

ja. A’-kik e`zzel áz eszközzel днеk, midön 
‚a’ mustqt vizesnek és— gyengének tàpasztalják? 
_annak valamel'ly frészét, nflelly a’ must mer; 
nyisége szerélnt néha ltóbb, néha kevèse'bb, 
félig vagy legy harmad'részig lefözik, mig 

` _olly'an '_s'i'iriînek nem látják; hogy aж 1a’ _formi 
l_való ¿must közzé töltvén , ez иду meg sůri'i-y 
dik, _mint à.’ )'61 megére'tt szölônek_ a’ leve. 
A’ {бы mustot belétöl`tvén ai forrni lvalóban`, 
ezt erössen öszvekeverik, azért [ходу amaz ben 
ne égye'nlöe'n szç'llyel oszòljon. 'Néhal a’ must 
nak az a’hibája fs van, hogy igen si'irü,de ez a’ 
mi Egünk а“) aia`tt taйга soha sem töxjténik meg, 

le 2 Ezen 

д) Ezt Fxantzia Orázágx‘ól mondja a’ Szerzö: merg; 
_Magyar Országbau Токa; кбх'руёдцёп 49915155' 
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Ezen méd s_zerent lehet a’ щпзгбъ sůrìt 

"ni, és ollyan ereji'ivé tanni,` à’ millyenné az 
'embex`~ akarja; de 'az okos szölömives ñgyel 
'mezzen a’ gerezdeknek, me'llyekkel_bánik‚; 
természеtére, és kivált azokra a’ fö'bb miné* 
mi'isége‚kre; mellyeket a’ ьоrьaштеёшvёй. 

'A’ ki wil гSak eras , hánem мат' izü es 
_jószalgt'ibort is a`kar tsi_nálni', à’ mustját ne 
nagyon si'irittsemeg, azért,\\'hogy a’ mehnyi 
vе'! több erö leszsz À’ bor'b`a—n, jó illatjából 

_'annyit el ne veszittsen. 
l 

`Ha az ` 55321 jó Thust is., talám hideg 552-' 
kor, vaây éppen nem, `vagy _tsák gye'ngén~ 
pçzseg, ez „az o_rvossäga 1. b'ádogból'készült, 

tágas,` és tsak nem а’ káä` fenekéig nyúlçî hosz 
szú nyakú t'öltséren tölts'ön egy kevés Гоп-aт: 
mustot a’forrní való közzé, és 'aж azutáп ugy 
öszve keverje,` hogy a’ belé töltött meleg must 
egyenlöen széllyel oszoljon. ' à. Gya'kran for 
ralt must nélki'il is a’ tsupa keverés által az 
elbádjadn @r6`k buzgásra мамaши. з. А’ 

` kád 

_ ____ 

mcgszokott si'i'ri'idni; a’ mint ezt az eszszemzia 
_. bìzonyítj'a mellynek`h`gggadá'sára esztendö is `_ 

'i f '\ ` НУАММЯК. 
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Май vagy poszt'ó'val, мы; más takaróval bê-' 
legyen fedve. 4. А’ Borházat, vagy дм' az 
épi'iletet ahol a’ must forr bé fi'itltesd. Ha a’ 
formi való must‚ nem minden részeiben egyf 
formán melegszik,`az ai orvossága, a’ mit már 
fellyebb emlitçttem, tudniilllik, a’ mustot еду 

_hoszszú, a'z edény fenekéíg nyúló, eszközzel 
egyn'ehányszor fel_ kell keverni,holgy az edény 

‚ ` _ _ széléröl a’ k'o'zepire takarodjon. 
' У 

иимшшштш‘шшиш и“ 

‘Э 

NEGYEDIK SZAKASZ. _ i к 
rZlyíz'lzor , e’s milie’ppen де” и’ bort ai 

' ka'dro'l elszú'rni, l 

А’ воюsёazёёк' vn'indenkor igyekezték4 
azokat aîz megesmértetö jeleket kiltanúlni, a.’ 
mellyekböl bizonyosan megtudhatnì, mikor` 
lehet a’ bort a’ kádból bizvást hordokba $61 

ъöёешì. Egyik'a’ szinét, másik a_’ szagát,né- 
mellyek a’ 'bór duzzadozásának megszi'inését, 
s-okan a’ 'forrásba lévö mustnak'feisö sz‚inén 
fekvö vastag tajtéknak vagy seprönek az edény' 
fenekége való leülepedését akarták ollyan jel- 

х nek 
'f _ 
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ìàëit taкций; mindnyájan az id'c'inek val'ameÍÍy 
bizonyo§ pontját keresték, a’ mellynek minda' 
Jazáltal az Éghajlathom dz ic'lö járásához, a’ 
gerezdek minémi'iségéhez, a’ 'lejеndö b_'or ter‘ 

_ mészetéhez, és más köŕnyiìlállásokhoz képest 
külombözönek kell lenni; 

мкм, a’ теПуеКrЫ a7'1‹özе1еbЫ1< щ; 
kàszban szollottunk, e’ következ'endö 1811z56 
gokat húzhatjuk ki: a’ mustnak ‘С kádban an' 
мы kevesebb ideig kell lenni, 1; _mennéi k'ei' 
vésbbé édes, és штабs, 2. a’ mus'tban men: 
`nél tóbÍ» 'big Levegfl'ii;` megtartanià és a’ bçrnak 
mennël tajtékosabbnnk lenni szükséges. Cham# 

` pagneb'an a’ szölöt meg'tapo'sván, a’` mußtot 
néha 24 oráig, dè_ sokszor tsak kevés ìdeígís 

' Én’kádban nem hagyják, hanem tüstént a’hor-` ' 
l'_dokba töltögetik.' 5. mennél kevéöbbé Щит‘ д 
ják,- hngy a’ bornak Szine legyen. 4; mennéy 
inelegebf» az athmosferában,_ lévö leveg'ö és 
lmenmél t'c'ìbb a’ forró must. 5. xnennél ked#A 
‘ves'ebb iziî, és jobb i!latú. bo'rt kiván vМaй. 

Е11епbе0pедЗЁ „ma _mvább мы a’ „т; 
‘tot a’ kádban гaммы, 1. mennél sì'iri'ibb, és 
1Izöbb tzúkor 'vlan benne, 2. mennél több er?) 

~ _‘ ki 
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erö kivántatik a’ borban, 5. тепла hideg`ebb 

„volt szüretkor, 4. техшё1 s_etétebb szini'inek 
kell `a’ b_ornak le'r'mi. ¢ 

Az el'ŕ'ire látgó borosgazdà,'rńinekelötteyaf 
bortìa"kádról elszörné, ele'gçndö tiszta hou 
#dókról gondosk'odik. Еzе1‹1 ha újjak, a’ bort 
alig szçnvçdhetö fanyar, és keserů izi'ivé te 

` sziki azért az illyen edényekbe, egynehány-' 
szor egymás után tibzta vizet töltsenek„mind 
addig, mig a’ hòrdóból kiöntött viz,wtifszta,_ 
ésßszag nélkiîl való nemieszsz. Azután a’ 
hordó nagyságához képest sós vizet forralván, 
aт: öntsék belé; а’ hOrdÓ száját bédugván__ 
forgassákmeg iól, úgy hogy a’viz minden ré-_ 
szét megjárja, e’ m‘eg lévén állíttsák az egy' 
душ fenekére; egy óra nmlva ismét forgas» 
sák meg , és akkor a’ másik fenek'ére álljón. 
Ezt tsinálván ötször hatszoî* il’ hord'ó_ ki öblit 
tessen, és a’` siós viz benne meg ne hi'iljön,_ 
теr: ya’ káros lenne, А’ sós viz helyében 
azonnal ugyanannyi‘ forró 1111131 öntesàen, 
mellynek habja a’ fözés közben szorgalmatof 
san le szedödjön , és azz'al egygyütt a’ bordjó' 
megforgattasson, éppen azon módon, mint:` \ 
mikor forró,y sós viz volt bexane.` Нa a’ hor 

"dó 
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м régi, ,qzßgygyik femke't kivévén, ¿s a’ 
borkövet, ’s` száraz sye'pröt 'ról`a_ egészs'zen le~ 
„мы“, osztáu a’ kivett feneket a’ maga 
helyéä'e viszszatévén, az elött `való паp, mi» д 

\ kol"` Szükség van rеá', forró,_ de 'sótalan viz- 
zel megforráztassou, жён. l'1o`gy a’ fa megdaa _ 
gadjon , a” Ищи еЁ'уцеЬёпу ora mulva kiö'ríl't» ' 
vén, helyébé‚ ‚fox‘ró' rnustoìfÍÄÓÍtvstfßnek'l 

1 f 1' \ n _ . ‘ l 
Á’ melly hordök lpené's,'ze'ßsekf, va'gy'dcn_ 

hossak, 'vagy `etzetességet, kaptak, megëgçt 
tesfseg``ek. Ezèkêt a’ hibákat ide'ig oráig eÍ lé-` 
het Lakarui~s de ú'gy nem, hogy 'à’ borosgáz» 
dám'ik belöl'ókìlébb útobb kár'a ne k'öveb' - 
kezbe'êls'ën. _ _ ' ' 

-Az ekkëppen „тыквы hordokat, Воду 
ai’ fòîd'o'n n'e heverj'ene-k.,` sorban ászok (Мятa 
(gadnár fag, ts'ánté'r fa) egymás'hoz annyi мы. 
5661111 rëkják; hogy níiпdegìfgyikеt lëöri'il jár 
Íxièfés дищдепгыы шеёпёшёёёёщ l'ehessеn. 
мыши; _bordé am, hog'y 'félre пе daljón, 

Í'két fel'ï'll (ЭК forma tá'm'a'szokat `tqasz‘n'ek., mel- 
'1y'ek, ha шт wm,' Мотивы “ЧМ 'fek‘ 
"6 rё'з2е5'цй1еёз2о1сой szuhoàodniìfazért nabl 
gyobb'bátorságuak смен 501010 '10km`a’ hol" 

' j. 4 dókal; ‚ 
J 
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dôkat a’ 1‹67е1‹1‹е1‚1йт0;a1ц1. ') Kinyitván 
a’ 15ap61,' meÍly a’ kád feneßé'n fellyi'íl egy 
i'iebány hövelyknyire van даёт, a’_b0r1 más 

\ î' ediényb'e „так, a’ mellyböl kimeregetvén, 
töltsénren hordokba töltögetik. A’l kády sep 

' д föïékjén remy`[‘11`l'egközelébblévö msm ku; 
'i yl Iön inerik, -és különös edényekbe öntik, Ab‘ 

hl'xl 'legkönnyebß itàlú.,` lçgszintelenebb , és 
Íegkedvesebb izi'i bor l-eszs'zJ 

Y 

Miůèkutánna a’ `szin boi-t eìszi'irik, még'ï' 

a’ leiil'epedettl törkölyben nem kevéS bol" ma# rad. De mivel ~al’ törkölynek felsö része_, a’'' 
'szabad' Levegötöl, melly ho'z'záért egykevés 
'sgivanyůságot kapott, azt` leszedvén ,' a’ mi 
azon МИН a’ КМ ГеЬеkёп van, mind kime- ` 

rrik, ésga’ `sajtóba hordják. _Az elsö sajtolás 
`ból шуб mustm.y a’ hoi'dókbann a' többf bor' 
köz'zé Yegyitik. `Fèlljon'tvám a’ présiádát, a’ 
meg`âajtolz törkölyt тéти, ’s köfülmemélik_ 
és a’ közepibe hányván az _így lemetélt 161‘ 

1 _ ч - __ _ _ ' ‘ 

 

i) А’ k6 'tsak vas abmmsú мы 'támszrásápa „ь 
'11a1тa1о5 mert а’ fa abrontsot ńçdvegçn tanja; 

— és реф; теппё1 keménycbb a’ k6 , annál ncgl' 
vesebb fellyül. ' ' 
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kölyt, másodszor, azután _ismét k'o'ri'il metál 
`vén,' harmadszor is kipréselik. А’ melly bor 
a’ másik sajtoláskor foly igen erös, de a’ bаь 
madszori nagyon fanyar ‚ és legàzínesebb. 

Némellyek a’ 'ЪЗrКЫуС tsak kétszer_ sajtol- 
já'kî, kivált ha etzetet akarnak belöle készitni. 
MJá'sok ńxind a’ yhárom `préselés levét дsиже 
gyitvén vagy különös hoi'dokb`an tartják, az‘ 
ért hdgy szines és állaniìó borok légyen ; vagy' 
a’ színbor közzé t'o'ltik, hogy azt'szinesebbé, 

`erösebbé, és egy kevéssé tsipössé tegyék.l 

YA5 t‘órköly a’ sajtolás által igen nagyon 
öszvenyomodván 'ollyan kemén‘y leszsz mint 
a’ köz, és osztán külömbkülömbféle haszonrá 
fordfitódik, úgymint: x. pálinkát Юлю!‘ bе 
löle, un. Frantzia Országban Montpellier köxw` 
nyékén hordolkba taposva „так , azërt hogy 
krispânt készittsèhek belöle, 5. ha ak’ szabad 
levegöen fedetleп hagyják, erös préyselés által 
etzetet *nynmnak ki bel'c‘ile, 4. ha megégetik, 
а’ hamvából Iúgsót (alcali vegetabile) tsinál- ` 
mik, 5. ai magvait vagy a’ baromfìaknak ve. 

l _ `tik ‚елыì, vagy olajat iitn'ek belöle. 
l 

— 

,` Щ „Фт 



“vs MM-'vkœmmœßmwww Mw“ 
C 

il_ _ 
д 

ÖTÖDIK SZAKASZ. '' 1 

„im/tappen мг rai berna/f a’ hor'dak» 
ban gonaïia't viselni. 

A_’ Èoŕ aъ horöóbaß is Гоп‘; és e'löszsz'öŕ 
ìigyan _iassú'pezsgéséböh si'sergéséböl', melly 
a’ belöle mégkifejtìl'idzö big vaду folyó Leveà 
gönek (Gas carbonatum) a_’ je'le, és abbóÍ 161 
szik meg 'hogy -buzog,` mivel tajtékját a’ hor 
dó száján hánpyaki. Azért a" borosgazcia 1101‘_ 
tiójit minciennap uji ~borrail tsorduìtig 16116895 
se, és a’ Ãzáját tsak gj'e'ngén шкафа b6 vagy 
szí'ilil'ìlevéliel , vaз)' egy еду darai) tsвréppel. l*) 
Azután apródonkér'it niegtsendeseiivén :sfbmi-h 

‚ _ 'gása\, a’ bor _mçgáll`lapodik, 65, 11115165)’ dol 
gát végezvén, megny'úgocini látsz'ik; mindazi 
ältal még azért a" forrástöl meg nem szünik , 
'ai’ mellyet , mivel éppen riém vehetni 65:16,; 
érezhetetlen forräsnak детишек, `65 з01‹5z01‘ 

ем‘ . 

 

*›‚1„—е;;оььпa1‹ ytartj'fik eïvëgre `sok helyekèñ a” ha*` 
moíki tiszta kovats'ot, mel]yet Béka'sóna'k hivnaln. ‚1 ` 

_‹ 
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` esztildökig is eltart, a’ minek a’ faíi'jl'c'isgazda д‚ 
felettébb öri'il ,' minthogyy az a’ haszontalan 
materiákat a’ bortól elválasztja, és`abban va 
lamig nádmézet мы a’ тепуы; elkésiusen, 
mindég ujjabb ujjabb eröt ád. \ Melly're néz» 
ve helyesnek látszik, hogy a’ liordók a’kád#l 
ból ujj.borral megtöltettetvén, _valaeuneddig 'a’ 
_fagy'tól пет félhetxii , akár a’ borházban, akár 
más gyengén mérsékelt `levegöji'i, helyen tai' 
„пиджaк; és azután, mikor bòros'pintzébe 
hordatatatnak„` semmit se kelljeп @zon ti'inöd 

'‹ ' ni, hogy az érezhete'tlen mozgás va'lamikor 
' érezhetövé változhat. Arra nézve, azokon a’ 

több‚ foglalalosságokon ШИН , 1a’ mellyekröl 
szollani fogunk , е’ légyen a’ ьоrоэёaфёпaк 

`fÖ ¢gondjaa __hogy a’ hor'dókat, az elszi'irés után 
çlsô hónapban mindennap,` a’ másodikban 
`:mind`en negyedik, a’ harmadikban és azután 
mindénfnyoltzadik napon выдан'55 tönöges 
_59, azéri'. hogy ai; levegö a’ borhoz ne`férkezf 

' `zen, Némelîyek, hogy a’ hordok hijját ne' 
kelljen igen ngyakr'al'n töltögetni', minekutánna 
‚a’ bort seprejéröl ketszeiî leixúzzák, a’ hordót 
pldalvást fektetik 11gy,‚hogy a’ bor a’ bordó 
dugóját egészszen bé'fe'dje. Ezek a’ bort sеp 
röjéröl annakutánna mindern esztendöben t_'sak" 

f @Blazer huzzák le, ' ' J Bur-` i 
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Burgiindiában, mihelyt_ a’ forrás a’ hor 

dóban megszi'inik, a’ bordó száját bedugván, 
ahoz közel másik kitsin lyukat Итaк, de 

is` f?. ждём bédugják', ymeilyet tsák nëha 
néha húznak ki, azéri. hogy ha tàйт a’ hor 
dóban levegö fejtödzött vólna ki , azt |ki 
ereszszék. 

i 

‘ Mihelyt а’ borA megállapodott, a’ borrá 
nem vált_ materiák ,' _lass'an lassan' a’ hor 
dó fgnekére 'és oldalaira ülepednek, a’ mit 
bor seprönek nevezünk. 'Aï must melly еle- ` 
inte' zavarosnak Названа, ekk0r`'már, mindég 
jobb'an ~jobbasm tisztúl, ahomképest, a’ inint 
t_öbb vagy kevesebby sepreje száll'le; még isi 
mindazáltalyismét felzavarodhat, söt ŕneg is 
etzеtвsedheßa’mikor a’ sepi‘ö a’ borral ismét 
öszvezavarodik , ‚a’ mi'gyakran tsekély ok 
miatt is megtörténhgt. És ez annak az Oka, 

- hogy a’ bort a’ seprejéröl `mindanmyiszor 1е' 
kell húzni, valahányszor az ember észreverzi, 
hogy méga’ hordóban valanii kevés .seprö 
maradt. А’ fejér borok _nagyobh goridvise 
_Iést kivánnak; mivel több lévén a’ seprejek, 
a’ nyúlósságra hajlßmdók,J és már Заем Ari- '_ 
~drás Havánakvége fèié lehúzzák öket. A’ ve- ' 

TGS 
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l res borok hamarébb megetzetesednek, azérg 
‚ is hirleg helyen ta'lrtattassailak , é's _Böj/t más 
Havában, vagy Szent Györ'gy Havának ele'én huzattassanak le. Ezt a’ munkát a’ 12111610“ 
z5 tartományokban nem mindenütt egyforma 
iclöben szokták véghez vinni, és` ez a’ kй10т1ъ 
ьё5_111Ье1ё, hogy _nehâny századok olta tett 
jegy'zéseken és »tapasztalásokon épi'il. Általf 
jában erre a’ foglalatosságra alkalmaitos a’ 
„ат , ¿è hives fda, mika. a’ „el ешь 
ról` га}. ` ' ` 

_ A’ ki tlidja, melly igen ártalmas 'a’ bon, 
nak a’ levegö hozzáérése, lehetetlen nékiál» 
tal nem látni, hogy az a’mód, @elly `ßzerrént 
huzzák le sok helyeken a’ bort, lxibás: mert 
aa levegö tsak nem minden részét megjárja, 
Евреk az ártalomnak elhâritására találtak egy 
eezközt,y mellyet` Champagneában , " és más 

fbortermö környgilieken mindég vhasznosnak 
tapasztal'ván , véle szuéltire élnek. Bi'irbi'il- 
„мамaши 4 vagy hat. lábuyi `hoszszúságl'l, 

`_1.1:..lnmsföj«am „éще pedig mimegy нéг ш 
welyknyi ŕastagságú' burka forma 'tsövet. An-- 
dńak mind a’ két végibe btelé dugnak egy fa 
Q_söyet, a’ melly mintègy kilentz vagy tiz hiïf_ ` 

` ' ` щук 
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'velyknyi'hoszszasâgú, lÈf_astangsága pedig a’ he 
gy'e felé kissebb kisebb, és ezt vastag zsixieg 
gel a’ börLöz szox-ítják. Ezután a’ megtölte 
ìéndö‚hordó fenekéböl a’ _tsaplyuk dugóját ki 
huzzák', `és a’ kinyitott lyukba еще’; tsövek 
közzî'il eggyiket valainelly fa sulyokkal bévef 

` rik , a’ másikat réz 'tsöbe'tévén', mellyhez 
‘шaр `van ragasztva , a’ ki ü'rüléndö `hordóba 
erössen betsina'ìljá'ka‘ _Megeresztvën a’ tзёро'ъ 
ennek a’ ЬоМбпаЕ fele a’ másikba által foly; 
a’ те11у,‚ ha mind a’ kpttö egyenlö nagysá- 
за, féiig megœlik. A’ mi 'még a’ hordóban 
maradt, aт. ezen egyi'igyů eszköz által'üritik 
ki: Elövesznek egy fúvót,' melly a’ -fogójával 
egygyüttl két lábnyi .hoszszú és hüvelyknyi 
szélességi'i,üezzel a’ kЁ'ПЁЬ'Ы bészilbt` levegöt, 
еду ollyan `lyukón által, melly a’ felsö végén 

" bö: takai'óval van béfedve , azért, h'ogy a’ 
viszsza rohanni akaró leveygöt megtartóztass'a, 
egy egyenesen fel felé állva hozzá _l'ágalsztott 
és felnyitható'fedeli'i _tsöbe fúvják. Milielyt 
a’ tsöt a’ 1101116 szájába teszök, és a’ fúvóç 
kinyitják ¿s öszveszoritják, a’ hordoban lé_ 
vö` levegö mindjárt az a'latta fekvö borg 'olly 
erösen nyomja a’ másik edénybe; ‚a’ тЩуец 
lerösien` amazt felly'i'ilröl a’ beléfúvás által'pyom. 

‚ J'ák 
l 
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дам és маньяк; е’шгёпь .-.i’ tele bordo мы, 

` ` az dires pedig megtelik. Mikor a’ bornak шар 
tsak a’ sepreje шaнс! , a’ hordó levegövel 
telik meg, `és мг néminémi'i sziszegésböl tud 
hatni meg. Ekkor `tehátaftsapot begsavan 
yá'h, és a’y bör tsövet róla levéw'fén, az eltföle' 
tött hordótbedugják_; az i'iresset, a’ sepröt 
belöle kölönös `edénybe ьыыéп,'1;аöь1щк`," 

‚ hogy is'm'ét borplehessen_beléöpteni. ' 

Ár'nbár a’ bor ezen тапка“; által sok ‘мы 
tag, honlályosságot okozó részektöl megtisz- 

` túl, mindazáltal a20Ъ1Ъб1 ymég sok megmarad 
és fenn lebèg, la’ mellyeket máe eszkóz'ókl ál 
ш! lehet a’ bortól elválasztani, és`az edény 

l _ 'Íjenekére leülepiteni. Ez‚t 'a' foglalàtosságot 
nevezi'k higgasztásnak, tisztitásnak.' E’ végrè 
legközöuségesebben élnek a’ vizahólyaggal ,‚ 

' mint lleghasznosabb eszközzel. Apró darabo 
'kia ‚vagdalják, a’ mellyekeç, ha` egy keves, 
hordóból мы, bофёш ёшaшaк; elöszször 
megdagagin'ak , yazuta'm enyves' пай/12s56586 

_0lv;';w1nal1;, me`llyet a’ horglóba bor közíé 'ön- _ 
печеk. Sokan elégnek tartják, a’ bort, belé-- _ 
töltvén a’ felolyadt vizahólyagot, egynehányà 
szor er'a'issen {ем-62111,“ azután be’két` hagynak'. _ 

i Né 
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' Í’lëmellyek aд: a’ bort, mellylnen al' vizaliöl 
lyag széllyel'ázott, 'veszszökkel felkeverilql aт 
ёrЁ, hogy sok tajtékjà legye'n , aà mеllyet le-` 
`szedvén róla, "ai7 horàóba; erеsz'tik, Mások 
ezen tzélra vizahol'yag hely'eti'. tojás fejérivel, 

`másnk téjjel, némellyek arabiai gummival 
` ‚ élnek` és ha al bor felettébb se' rös' aì to`ás y э Р _ 9 l 

fejérihez, Коvа, port, és közönséges vagy копу‘ 
ha sót is tвыпеk. А9 bikfa forgáts'o't is, lm 
vizben megfôzik, és'az'után megszáraztják, ai ` 
bort 24 óra Мaй: megtisztítja, és lia talám` 
roszsz izt kaputt, azt is elveszii 

А’ sepŕö' a’ h'o‘rclófenekéxje leülepedvén, 
végre a’laort _más edéhybe töltik, a’ mellyet 
büdös kövel szoktak megfüstölixi. ЕМ a’ mun-l 
Мг külömbki'ilömbféleképpen ~viszik végkez, 
á’ melly módok eléîggé еs'meretesek. Ezek 
'benwbbnyire az'a’ hiba, hogy af büdösl«iö. 

_ Ье marion ruba' ‚дaraми a’ hordóbaxi elég»` t 
vén, n’ bůdöskö 'a’fenekére lefolyvánì a’ borf: 
mind az ш , mind a’ s'zgga megjárrjaô Валет, 
liogy ezeknek a’ roszsz kövefkezé'se'knêk eleit 
vehesse, мы: еду vékony vasbóî мышь 
kementzétskét, mellynek шефа, egy a’talpárr 
(basis) túl nyúló hátrahorgadt orron vé'gzôdikJ 

`_ f Az 
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Azeleje ennek a’` kisded alketván'yn'ak nyí'lâ 
fedéllel van betsinálva. Az orrânak meggöra 
bi'ilt yvégét bedugják :.1à hordóloa, a’ büdös köa 
vet meggyújtják, mellynek `illye'xri formân тaк 
a’ Ейзцёъ ereszti a’` hoxfdól'ia; такт- ez áà leve 
ygìîit mind kii'izi, és az edény bel'sö` üregét 
Sgészszen megtölti, akkor a’ nyíló fedélen ke 
'esztůl viszszarohan, és a’ lángot elolnja. Ez 
Ännak a’ jelle, hogy máŕ ekkor egyszex'ìben 
lehet а’ bort a’ horc'lóba tölteòi'. Нa pedig 
haszno'snak итак, 'a’ hordoba még wbb füg 
töt _is ereszheni,i akko'r ismét „модoм; `gy'uj 
timak,_ és annak felem'elkedè'ì füstjét fúvóval l 
befelé hajmják. А’ —loüdöskiìvel mega`.Simi 
edéuybeöntetett bor' az etzeteÍs fot‘rrásra leg 
kevésiìbé hajlandó. ‚ if e 

' А’ Bort vagy ilveg, иду fa edényèklaëu 
tgrtják. Az üveg edények `málsfe'léknél job 
bakŕ mivel sem a’ borban nem e'resztenekl 
semmi idegen'izt, ‘аду szagot; sem 'a’boroli 
nak ártelllma's levegö, ázokon' kereszti'il nem j'ín" 
`lua\t`,‘‚h`a1l iigy'an a’ szájokar parafá dugóval 

ajól be tsìnálják, és az i'i'vegeket fé'lre douwe 
tartják, ngy llogy ai bora’u'dugót mindeg neóni 
vesithevse. De I'eginkább тaк a" drág'ább' bof 

токat 
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16m\520km ;‚е1‹1‹ёрpеп wg edé'xiîye'kbèń 
tal`5mi, A* dugó lsem feketë félins, sвт'16.5)’; ' 
sem egyenlö vasrâgságú ne _légyimâ és _mi‘ 

лекыёые a’ ЬшеНа `száját vele bedugiák; 
авт „мы, hanem borral 'neçivesitte's'seń 
meg; mikòŕ pëdig sz'ükség hints'` ‚шок, 
'akkoŕ ai házbän légszára'zabb helyen tartátÄ 
iass'anák; ' 

А’ waak, meliyekkel közönségése'n él. 
hek, külömbözö màlgyi‘sâgúak;_ А’ legnagyo'bâl 
bakbä нашим tillyzam' Jnorokm5 a’ mellyekek 
igen S'oká 'akarnäk eltârtani; ' 

Aâ hnrr'al megtöìtöu мед edén'yëket szint-f 
liigy `mint_ a’ ‚мышь Боrоs' pinne-:bem 
ища!“ mellynekï в’ következö t'pl'ajdonsâgok 
kivámatnak inegi ' 

i. Ёжик; fekaajön иду ‚дым _‚ 

' 'ад Öilyan hjéiy_ iegyеñ, Воду a‘ küìsaà` 
szahad levegövei semmi eggyësséghe' x1ënd1é=` 
vén', aô benne 'Iévö mértéklet (сетрегатеп’ 
шт) mindenköŕ égyfor'ina lеh'essên: 

l за 
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5. Sem 'igen nedves ne légyen', hogy a’ 

lgordok meg ne penészedjеnek benne, sem 
igen száraz, aда-0h057 az edén'yek ösже 
száradván, széllyel ne follyanak. _ " 

_ y4. 'A’ felettább való világosság `kis`za'u'aszbÍ 
ja , a’зегёцзёё elrotlaas\s>z'c]'ay az edényeket. 

5. Rengös helyen ne légyen,' azért hogj' _ 
a’ seprö a’ borban fel ne zavarod'jon, és meg 
ne etzetesedjeu, a’ városi és falusi littzák, és 
némelly mesterembereknek mühelyeik hozzá 
k'ozel ne legyenek* \ 

6. Semmit ollyant ne tartsanak benne, 
a’ mi a’ forrásra, megkelésre ,l poshadásra 
vagy savanyodásra hajlandó; táv'ol légyen 
hozzá minden нашла hely, minden árnyék. 
szék, genéj domb "s a’ t. mellyeknek. roszsz 
szaga a’ bort me'gjárja. 

7. Az épì'iletröl viszszaverödö nap súgá- 
‚ ri se süssenek belé; mivel a’pintze mértélv _ 

letjét megváltoztathatják. 
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_ßebb izi'iek.' 

“l?” 63%“ 
8. Az épületnek belsö részéböl kell járni 

av'pimzébe, `és két ajtaja légyen, eggyik a.’ _ 
_ grádits felső végén, a’ másik az allyánál. 

g. A’ szellöző lyukak, mellyek a’ levegö 
megfrissitésére szükségesek , tzéljokhoz képest 
alkalmatos helyre rendeltessenek. ' 

Mxmvswwvsom®®mmwmw s». w 
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HATODIK SZAKASZ. 

f1’ borok nyavalyái/iro'l, e_'s azb/iről 
a," szerekről, mellyekldltal aztok 
Izak_ a’ nyavalya'lmak eleit venni. 
vagy azokat orvosolni lehet“.~ ' 

l Vannak ollyan borok, a’_ mellyek men 
nél tovább állanak, annál jobbak és kedvec 

illyenek az édes, si'iri'i és igen 
erös borok; de ellenben v_agynak ollyanok 
is, 'még pedig sokkal nagyobb számmal, `a’ 
'mellyeket igen nehéz, sokáig tartani, _és a’ 
mellyek, hogy el n'e romoljanak, szorgalma 
tos gondviselést kívánnak. Azok a’ borok, 

‚ l’ 
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фщепуещёъ seprejekröl gyakran lehúznak, ё‘ 
büdöskövel megfüstö'l‘t. hordekbag tarigaifxak.. 
xomlás nelki'iltovább elállenak, he ugyan, 
egyébarâglt is_ jól gondiûkat мены; azéri_: i5 
a‘ borngk gy_akori_ lehúzásái; és mggánslogoe 
lâsál; ollybá kell tartani mint пет_ taak 1161521` 
nos, hanem elmúlggatlanúl /ssükséges ‘051%. 
latosságot, 

_A' bornakvalamint legközönsëgesebbä 
úgy legveszecìelmesehb nyqvgl'yái g" nyúlós: 

¿ä .megetzetesédée 

_ ' Midön а,’ ьфтеrфёsъец higságát elveszt, 
Yén` annyirá megsi'irifidik,` hogy На belöle mal; 
h_eIYèSet edépykébe öntvén, mikor kiiòle 
t'ik, úgynyúlik'fmin't a’ tzéxua, ezt a" hibái 
Ёt _ny'ůlósságnak' „атм. ' А’ nyúlósságra 
hajlan'd'ók 1'.~ a’ nem eleggé ert'is'lporok, "2. 
el’_ mellyek neml {орrиk jól ki, 5, a" mellyelç_ 

_ mivel tlsgtkáik' pélki'xl a’ tsupa szölöszegn'ekhöl 
_hyomodtak ki_, elg`ye'pg`i'ílçtek. Ezek pеф; 

» ńóm щ!‘ a’hor'dókban, hainem_ a’ jól béduè' 
_ gott \üveg _edényekben 'is megny'rúlósodnak. 

Еы; a’ `hibát _s`okféle szerek‚ által lebe; _rnegor» 
Y'qsolnië az edényç_szabad`lçvegöxjç, és ‚ 

1 мг! 
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gzellös helyre tetszìk, в. ha a’ bort a’ palatzk, 
_ban egy fertály óráig rázzák, és azuLán a’ duf 
góját kivévén a’ levegöt és a’ tajtékot bélöle 
kieresztík, 5. ha vigahólâfagot a’ tojás fejéri 
vel öszvek'evervén, a’ bort azzal megtisztitják 
Kétség ШИН, enuek a’ nyavalyán'aic от“, 
_az úgy nevezett kibúzó alkotó részben (prin 
cipiûm extractivum) kell keresni, melly g1' 
forrás által a’ maga alkoté részeire el nem 
yálasztatott. 

' Az etzetesség legtermészetibb' nyavalyája 
a’ bomak: minthogy a’ szeszes forrás mag'á 
ban i5 az etzetesedésre hajlandó ,‚ és ha eleii:l 
nem veszlik , bizonyosan etzetes fórrássá is'vál 
МАК. Бöйёедер elöadjuk, a: mit erröl a’ 
dologról_ a’` _tapasztalásból la nultunk. 

'— 1_'. А’ bor mind add'ig meg nem etzetese 
dik, ialameddig a’ szeszes'fofrás tökéleteseu 
¿l hem yégzêdik, az az,;'`v_algmig nádméz 
шara‘! benne, Azo_n и okáon_ hasznas a’ bor't 
a’ kádból ьщ-аокьa @nag/emi, minekelöne 
a’ nádméz belöle kifogyna; тел-$155’ az érвïz- 
'hetetlen forrás még sokáig fog tartani, és_ az_ 
etzetesedést megakadályoztatja. 

`r' ' 2. 
_l \ 
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e.. A’ gyenge bòrok könnyen ¿s hamar 

rnegetgzeteseclxllek-` 'i 

5. Нa a’bort seprejeröl gyakran lehuzzák, ` 
és megtiszt_álj'ák, lehete'tlen' hogy megetzete 

_ y sedjen. Az igen tiszta ó bor Szent Jakab és_ 
Kîsasszony Hávában, dugatlan palatzkban , а’ ' 
szabad levegörea és a’ napnak hév'súgárira 
egyniás шёл 4Q nap ki'tétetfetvéisl2 legkiàs'ehb` 
'v`áltozást sem szenvedett. 

4. Egy 110150111 etzetesedik meg, ha мы _ 
a’ külsö s_zabad levegö, mellyböl a’ savanyoq 
dást szerzö fö okot magábez vonj`'a', hozzsá~ 
nem ér._ Az etzetesedni'kezdö bornak tsa1. 
hatatlan jele azolha a’ hordó_ dugója,`és a’ 
¿Ougája , 'helöl :enzy akna köri'il , a’ melly ré` 
szek az elöft nedvësek voltak, megszárailnák; 
тегг a’ borba eresztett leveg'ö, af nedvessé" 

_ get kiszikkasztja. Azért szükségesg‚ a‘ boriz_ 
`akármelly `edényben ugy bédugva tartani ,' 

` hogj legkissebb levfegè'i is hozzá ne férkezhessen. 
5. Mikor a’ levegö hírtelen nagyoi:_ vál 

ìozik , àkkol; e’ bo;- könnlydn„n_1gegetzete, 
Sedili»_ i " ` 

Етщ 
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Ezeket ió`lgondolóra` vévén, könnyů aд! ä 

véghez vinni, hogy a’ bor meg ne etzetesecl 
i jen: de az etzetes bort megorvosolni lebe`tet 

len. *) Mińd azok`az еszközök, a’ mellyeki 
~egygyífitt is másutt i5 ekkomr'áizg` esmeretesekké 
итек', hijába так és haszontalanok, né. 
mellxek ártalmasok, a’ hibát ideig oráig е1ч 
mkarják, és a’ miпt мощи!‘ mondani ,` elpaf» ‚ 
lástçlják ,_ de koránt sem orvosolják meg; 
ugyan is selfnrlliféle` mesterség {мы azt meg 
:nem ъsìпёъплашйэ hogy az etzeteê forrás ismét 
_ßzeszessé váljon.' Nérr/lellyek'mihelyt a’ boron` ` 

 

‚ат etzetességet tsaк kevéssé is megérzik, a’ 
hordóba mindjárt ki‘étát тетей, melly a’ 
kezdi'idö etzet'essefget màgához huzván ,` azzal 
egygyw a’ fenékre 1eü1epedik.\Mások` a' 
_mefszeta és hamut,_ néhányan rńég az ónglé_ 
tet, vagy mázatÁhy'ç'hargyrum) is hijába pro-` 
1;>álLá,l~1,`` De a’mázat err'e a’ tzélra ‘мамы 
_nagy так: meri; az еще‘. ¿awaruyúságával` 

i @gy 

*)' À’ Heg‚yallnyán живущий!‘ orvoèolni, meri ott 
1794hen az çtzetesednì Истец aszszú szölö bo 
rokat, a’ borosgazdák iélen a’ nagy hidegra_ ' 

—_ kitették, melly a’ bornak etzetességét megor 
vqsclta._ Ugygn is az etzetet, valamini; а’ те" 
leg késziti, úgy a? hideg elx'ontja` 
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egygyü'tt édes, degmérgesisóvgá válìk. A' 
bornak ezen vétkes megveszteggtését meg 
tudhatni, ha az ember eg'y ke`vés gyanús bor. 

_ ra `büdöskö_ májját önt: ai melly fekete seprö» 
be ölepedik le a’ fenékre. 

Némellykor a’ bornak kedvetlen, undo‘ 
rité ize', és szaga van, mellyet hordószagnak 
pevezr'lek. Ennek két'okaly lehet; eggyik 112, 
ha a’ horfló fája hibás, fszúette, yvagy rothadç; 
„так az, ná a’ bort Onyar. hordóba шик, 
a’ mellyben a’ `Seïpr'ŕ'it mind addig berine 11115)’ 

`eák, mig meg nem szára'dt, ha szinta azt jól 
_ А levakarják is róla, minekelöfte 11’ bort bele' 

szůrńék. Villermoz r'negmutaf‚ta , bogy a’ 
hor'dó_ izét més'z viz, szén savanyúság (acídun), 
parbonicum) és oxygenált só savanjúságú le' 
vegöf (gaz‘ acidum muriaticum oxygenatum) 

_ láltal helyge hozhatni. Mások azt javasolják, 
hogy a’ 11011 vizahólyaggal megtisztitvár‘., és 
más edénybe öritvén, pergelt buzát` kell heng' 
pe két va'gy három nap tarta'îii. 

Az йгеё hordót, Ьa nedves, vagy nem. 
5_581135 hellyen, d'ugatlań t'artják, megpenée 
SZQdik. Az osvossága `ez: еду kevés 61111: 

' lan 
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)qu meszet vessenek belé, mellyre tsak apré, 
факéл; töltsenek annyi vignet,v a’ теппуЬ 
ben felolvadhat, _azutáń yaz edéx'ly száját dug» 
ják be, ``Egy`óra mulva, már több `vignet ём 
ёгп mi, a’ hmdót так le, és mindenfelé 
forgassák; megint eltelvén _egy 6118_1forgalssálc` 
'meg'jóh és Ещёt, háromszor, ’s négyszer 
т“ egymásëután ugya'nazt tsìnáliák, Azutáu 
kiönt'vén в,’ rneszçs' “zеф йзцёг töltagnek he 

_ I_yébe mind addig, mig a’ hordó minder; leg 
kissebb mqtsgktél is meg nem tisztúl. 

 

нвтвшк SZAKASZ;l 
,4g Égett борта’! Vagy шип/«Мг, 

Az a’ Шапкa, melly Ш“! a’ szeszes maf 
tapia a’ borból kihuzattgtik, letâepegtßtéspek, 
(destillatio) az az áнal КёёцШ: folyó test lpedig 
(Эдем borñak _vagy pál'inkán'alç nevez'tetik, A’ 
индивида, mellyl több „мaшинa es» 
ménages_, a’ mi idönkbé tökélletességre ment, 

/` G' 
l' 
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a’ hozzá való eszközöknek llibái megjobbitat. 
tak", és mìndenfé'le haszonra, a’ mire зайк 

' _ séâesek fordíttattak. ~ 
'l 

А; е1тй11тaщъ1aпй1 azükséges eszköz a’ 
lombik, (alembicus) vagykazán és fazék kon# 
dér. Az négy részekböl áll: -1. az üst, (lebes) 
vagy az az edény, mellybe öntik a’ letsepeg 
tetésre ``rendeltt matériát; я. a" sisak, (pileus 
galea) mellyben a’ magossan felemelkedö gö 
zök öszvegyi'ilnek; 5. a’ sisak prra, (rostrum 
pilei) mellyen a’ párák kieresztetnek; '4. egy 
hoszszú akái' egyenes, akár tekervenyesen 
meggyörbittetett tsŕ'i, azért ш deákúl fistula 
serpentinának nev ezik. Ámbár bizonyos , hogy 
а’ réz, mérges ro'zsdája miatt, I_nellyet a' 
ßavanyúságoknak hozzáéì'ésekkor magából 

`kiereszt , az~ emberek egésségének felettébb 
ái‘talmas: inindazáltal a’ lombikok t‚öbbnyire 
_mindenütt rézbŕ'il valók. Mellyre nézve, 
minthogy a’ tzin a’ növev'ényt savenyús'ágok 
(acida vegetabilia) erejéij, jobben kiáll'ia , a’ 
véle való élés ‘aй’ haszna vétele közben_ is 
sokan kevesbbé tartják ártalmasnak, az lis 
töt ugyan belöl tzinneligen gyakran, vala 
.hányszor Квас! lekopńi, kell beboritni’' a, 

sisa 
\ 

_r 
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sìsakot pedig, mellyét шубы) viszontagság 
ér, ’s а: orrát, és a’` tsövet tsupa tzinböl ké« 
szittetni : még pedig á’ legtis'ztább' tzinböl, 
жён, hogy ha ónnal vegyitték, nagyobb kár 
következhetne belô'le: теr!' az ónban lappam 
gó legártalmasabb mére'g az ita'lt megveszte 
getné. A’ Napkeletiek az egész lombìkot, " ` 
Sclavoniában pеф; némellyek a’ sisakotàz 
„мы, és a’ tsöyel egygyütt tseì-_ép edény. 
böl készittetìk. 

_ Nékem'úgy ниши, hogy a’ lеtsepe'gete- ` 
tésne'k egészl mesterségét a’ következö három 
fö törvényekbe lehet foglalni: 

1.) А’ híg ‘вsшеk minden részаi egyszen 
re, és egyenlö'enI melegedjenek meg. 

2.) Minden akadályok , mellyek a’ g3@ 
-zöket a’ felemelkedésben meggátolhatják, el' ‚ 
hárittassanak. 

5.) Végre a’párák mennél'hamarább meg 
sůrůdjenek' ` 

Hogy az elsö feltételnek elégfaétetŕ'j«ì'jön,l 
szükségeg, hogy az üstben lévö folyó test ki 

Игр 
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тёrзеаёsёrе пёпе; nem igen mélyyéshilöiìiß 
bik’ fenéke (basis) inagasságxíihoz` ké'pef'st tägäs 
légyen: meri igy lim egyszerre sok helyen éй 
a’ iüz'.' Ugyànaz a’ feuélá kогда‘: sem` едут 
пез, hanem e'gy ke'vé'ssé be fele' domboru lé 
gyeu; mind нём; 1105)’ az Щ: annak minde‘ń 
_Теней еёуекйёеп inelegíttse, mind azért, 
liogy hä némelly matériák a’ fenékre leszállJ 

l hak, МОК az еdény 'szélire' hányattä'ssanak, 
a’ шеи)’, mivel köfalou feksz'ik, nem igen 
meleg. Ha „вы_ 'az' elvetéńdö materiák'af 
днём ereje egyenesen éri , keménn'yeri öszveá 
ánván, м ust щеки egészszen belepik. agy, 
liogy ázt a’ nedvesség nem érhetvén; félteni 
leliet a‘ megégéstöl. А’ fenéknek egyg'yìk o'li 
dalábadiigjanak. a‘ kemen'tze köfalán keren 
t'i'il menö'tsövet, a’ mellyen, milione’lets@-` 
pegtetés elvégzödik‚, és a’ teapot ‚терпет 
Шсб e5 mi mdslék'még ах rézfazéklja' inaradlz; 
kifo'llyo'h. È'z'en МИН az is 'szüksëgem Воду a’ 
láng а’ iombikmk nem'tsak í‘e'nekét häue'm 
атм!‘ тìпёеп bldalait _is e'gész a’tetejéig érje; 
а’ melly (аду lessz meg ha a?' 1‹aъ1ап_*) az' ailyáß 

' tól 

"") Néhol a’lrézf'azekaŕ liivjá'k ŕéz' kaflánna'k’: дё leg 
_wha Lidy'exam ai päxinkagf’özä faëgknak heiyé'h 
‚ nevezìk пaдaть ' ' 

“__-l 



161 год/a fel relé a’ ьтыкоъ tвkerv'é'nyestent` 
Yarodásokka'l vesz'i kör'L'iL A’ végre' е11сёзzй1‘ y 
'yén а’ harian' allya a’ 'rostél'yotskávalì és a’ 
Ъипш tarnóhellyel egygyütt, aàlombikdt, vаду 
шамaна' a' maga heljyéreteszik, éfs akkm‘ 
x`_akják o'sztán a’ köri'il a’ katlari falaità azoknak 
Oldalait ùgy készitvén, hògy ai vasfazék kö‘ 
ты mindenütt tekervényes ts'atorna 1égyen.'¿'à.' 
Minthog'y att_ól igen s`ok Ещё hogy a’ pёппч 5 
кашö a’ tüzet'tettzése Sz'eréut mérsék'elhessef 

' erre ńé'zvê a’l kéményben, olly magossam,l 
hogy kézzèl könnyen fel lehe'sseh érni,_ egy 
vas ajtót kЕМ tsináltatni, äzér't,~ hogy mikor 
hi'rteleń nagy melegség támad, ai va'ìsajtói'í 
felnyitván aá levegŕ'ìnek szabad járása legуen; 
akâr' ha a’ környi'ilállások gyengébb tüzet ki“ 
vánnalìi, akkòr aà levegö utját kissebbrê Феи‘ _ 
ni, vaду egésszen'ís elzárn'i lehessen. 

\ Í-Ío'gy a‘ göìök sz'abadón énfelkedhess'e.' 
h'еk fel, a’ Végre szükséges, ho'gy a’ lombiîäa 
'otldalai felfelé egyenesen âlljának, és a’ párá-` 
„Шk тìпдцaддìд egyenlö kíterjedésben' ъaг‘ 
(aзsaпайё, шìдa’ hi'itö edénnyel körülvéte'tet; 
Si'sakba ёмек. Dé' hogy az ott megsi'írůdrjtt y 
gözök önnön :erhek mim az mbe ‚мы „в 

hun* 
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~ 1 

ёаЩмaК, a’ тaк оШa1а1 annyira begörbib' 
tessenek, `hogy a’ mélly tseppek ho'zzájok ral 
gadnak, azok'on mint meg annyi hajlott la~ 
pokon (plana тише)“ alól lé'vö tsr'atornâts‘ 
kába szivárogjanak. Аж a’ hajlást, melly а.’ 
láthatáához kepest 75°, a’ tzélra nézve legal» 
kalmatosablinak talaltam. A’ hi'itö etlényben 
min'dég hideg `viz álljon, aкт a"$2ошв2ё‹1 Го‘ 
lyóból, вы a’ kûtból eresztvén' belé egy kid 

_ i l 
1 

l 

tsator'nán a’ vizet. 

`ïlzeket,_ a* mellyekét emlitettem, bîzm 
пущa a’ tapasztalás. Mindazáltal vagynalcî' 
'ollyan környi'ilállások, mellyekben ezekein az 

~ ̀_ Eîzközökön válto'zást' kell tenui. Kiváltkép- 
`реп, ha az üst мёдa éppen мы“; mint a' ' 
feneke, és а’ sisak oldalainak 75°ra kell" meg' 
görbülni, a’ ~szerént e’` rend мы magos és 
széleè leszsz, és a’ rézfaze'knak ezt` a’ neveze~ 

` tei,l részét nem lellet ßzabadon forgatni. En 
nek a’ nehézségnek elháritására, l:iz üstnek 
мамам nem egyénesen шею ánva. 
hanem'l has formára kìdüllyedve шпа 
tatom , `a’ niellyek a’ nyaka' Тем' is 
mét öszve mennyenek , úgï hogy ~a’î nya 
kanépp'en akkora; legye'n 'mint —:i’`'sfenekee 

_ 4)' 
\ _ 

l 
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a) osztán hifitö edényt a’ sisak körì'il, mint 
eddig szokásban vòlt, az én véleke'désem'sze 
re'nt'nerń kell tartani, azért hogy a` gözök az 
á1m1__'meghü1vén feueggé válnali, és feuyebb . 
nem emelkedli'etnek. Ь) Utoljára a’ párázawx 

meg 
"f' ` a' 

 

a) Hogy az üst formáját ig'y változt'attarn meg, en- — 
nekL oka az, hogy a’ sisakot a’ „ища оНуап 
állásúnalc készittette, a"mìllyerì a’ rr'legfox'dí1 
tott tsonka kúp (conus'truncatus`) Nékünk két 
dolgot k'ell véghezvinnünk: elöszször, a’ sisal-y 
И): valóságos kúp f'ormára tsìnáltassnk, úgy, 

' hogy az allya az üs't száj'ával megegygyezzen, 
az olclalai pedig a’ tetején egyenes szegeletre` 
hajoljànakz‚másodszor, a’ sisak allyát az or'ŕá-` 

` пaй ищa felé hajló tsatornátî'kával köri'jl vé 
'ìtessük , azért hogy abba 'a’ t'seppek `a’ sisal: 

mçnedékes oldalain leszálljanak, és azután az 
órrábal_ szabadon f'ollvgìk. Нa mìnà îezeket 

_jól gondolóra veszszük, ezt Года!‘ i'télnifhogy` 
a’ hengeres vagy görgetet f'urmájú („плане“)_ 
üst legalkulmatosabb, és_ hogy tsupán tsàk a" 
kúpos, vаду tsútsos __(`conitua) sisakláital, ha.` ' 

yugyan, azt jól rneghïitik; készül legkedvlesebb ` 
‚ `italú, és legrisztább szagú ’s izilì pálinka_ 

„ l _ Ä 

b) Ugyanaz a; ok, melly a’ szèrzöt'arŕa ì`nditotta,y 
hogy' ö al’ maga találmámlya szerént kïésûltt_ 
sisak körül hi'itöedényl meg ne Sz'enyè'djen, 

S ' if 
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megsi'iritése tsekély itéletem szerént legiri- 

' "` kâlblb attól függ, hogy a’ sisak orrának зайца 
` tágas l'eg'yen, és a’ Ёеkёцёпуез fsö köri'il min» 

dég hi'deg viz álljon. А 
` ' _ А’ 

 

mìnket arra kénszerit, hogy ezt az edényt a.’ _ 
_ mi tsútsos sisakunk' k'o'rïil megtartsuk , azért 

hogy az állal a’ gözök `zmnyirzi megsïirüdjenek, _ 
hogy tseppekké váljanak. Ugyan is ebben az 
egész foglalatosságban mit. kell inkább 16941: 
nil mint ат, hogy а’ párázatolc hamar meg 
siïri'idìenek, azomban minekelötte à’ tsöböl ki- — 
folynának, egészszen meghüljgdnek, és t'o'kélete 
:aen` tiszta ìzii pálinka légyen belölök? a’ melly 

‚ _Í. ' tzél't tsak úgy lehet bizonyosan elérni, ha a’ 
" gözök nagyon felmelegedvén а’ `sisal( oldalából 

semmit fel nem olvasztanak, és meg nem koz 
másodnak. Egyébaránt nem lehet azt kétség- ' 
be hozni, lio'gy'a’ sisakot, а.’ feltalálója, alzért 
tette megforditott tsonkei kúp formájúvág‘hogy 
yigy, több pálinka Итоrо}; akkor, midön a’ si 
sak meleg , mint rniko'r hideg , tsak hcigy a’` 
_Sisiak orránçik , а’ ТаЩЪб l helyes` jegyzése sze 

- гёт,' igen tágas szája. _legyen. Mindazáltal 
'ezen esetben némelly roszsz' köifeçkezésektöl is 
вашем: l) a’ felettébb megrnelegedett pára'. 
zatok az ér'tznek езду részét f'elo`lvasztják, a’ miatt \ 

f " a’ páiinkált megkozmásitják, és egyszersmind 
meg is mérgesîtik. 2) minthogy a’ gì'izök tsupán 

i1t`siak а’ tsì'íben Si'írüdhetnek , és liülhetnek _meg, 

„` _ 1 
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А’ letsepegtetës igy megy v'éghezf Belé- 
öntetvén a’ vasfazékba a’ kifözni való moslék, 
kiváit ha a’ Sepfz'abal дн, fellyì'ilrajta annyi 
hézag maradjon, hogy a’ felforrtt hév a’ Sisa 
kot ki ne üthesse, és az épi'iletet, ahol föz- ` 
nek, fel ne gyujnhassa. Réátévén az üstre a’ 
Sisaket, és az orrával a’ tsöt öszvefoglalván, 

.. , ' l ’s az oszvefoglalasokat, hogy ne szeleljenek, 
betsirizelvén az üst alatt sebeä és nagy ii'iz' 
égjen, `azér't , hogy a’ moslék mìnél hanna-' 
МЫ) felf'orrván , a' m'u'nka щука; `mindég 
egyenlöen mel'egedjék. Annakokáért eleinte 
igen szárazz és vékony Ейг kell a’ timey rakní, 
azután 2a’ fori-ás közben vastagabbaka't, mel 
l вычéты“; ásátme szünninem en edik. ' У Ё g g 

Mihelyta’ vasi'azék jc'îl általmelegszik, a’ 
tsönek alsó száján mindjárt sok Leveg’ì'itaka- " 

 

', g2 rodik ' 
J _ 

:ehn ennek igen hosz'szúnak és tekervényesnek 
kell lenni; azéri is azt nehéz meg/tsinálni, ki 
tisztitni pedig igen bajos. Mennyivel jobb 
volna az, ha a’_gözök, mig a’ si'salcban ища! 
pekké váinak, és jobbadzi'n ‚anna-mimic, Иду' 
a’ sfisaknak ёrta1тa'пё1КШще’дЬШирЬ, egy,y e’ ‚ ‚ 
hordónak felsöszélétt'il Роща a? fenekéig дует ` 

' _ gén rneggörbitett tsì'inn által , máx' ege'sszen meg» 
hütve , eresztetnének az alájok té4tetett gedénylm:P 
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_ rodik ki, azután egy kev§ssé 'erŕ'is nyálkás 
' lév, votka végre pálinka. Нa ez` vastagon ` 

fely, akkor kissebb шип kell rakni', ha _igen 
vekonyan foly, nagyo'bbat, ha egyszersm'ind 

'_ l vastagon is, zavarosan is, akkor a’ tüzet tüs- _ 
télmt meg kell böven lotßolni: mert a’ mos- x 
lek leve biz'onyoban a’ nagy forljás miatt a’ 

I 'sieaklj rohaiiván, félhetni töle, hogy aт ki- l 
` üti. Egvébaránt тепла ‘7ё_1‹пуabbап tsorng \ 

a" pá1i.`|k_a, afmál jobb. —А; igazi pálinka, ` 
Inelly a’ nyálkás nedvesség iitán mindiáre. 
febr, mivel legjobb, leg'ero"§e_bb,/megérdem- 
li, hogy a’ több kiiv'etlflezf'iy tlsöi'gások'tól КП 
lon választassék , ё; különös edénybe {Шrе 
teteseek, 'es m'ihelyt a’ pállinka`fözi`i` akármie 

_ tsloda jelböl ébzreveszi, hogy nxár a’pálinkája 
gyengebb , a’ teö alá egyszeiíben . rnásik 
each`.ijf tçgyen.` Letsorogván а’ 'rézf'az'akból 

' `zal’ pelinkà, ismét nyálkás nedveseég köveìkei_ 
zik, mellyben meg gyakren annyi erö van, 
hogy az a’ gondviœlést megérdemli.' Énnek 
jfeágát е’ keveikèzö próba rмы tanúlják ki; 
egy keevese'. beilole rnegmelegitett _értzre' öи 
$е`пе|‹, és a’ felmenö gözéhez kozel gyertyáh 

l, tartanak; 'ha a’ _mńgnbka kéknek итак, ak 
kor még vanbenne erö.' ` Midön má'r semmi 

' sem 
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gem tsorog, az alsó tsöu lévö tsapot mege'eresm` 
tik, azért hogy a’ mi a’ letsepegtetésràl meg 
xnaradtrkifollyon, és е’ meg lévén mind'ad 
dig ujjabb ujjabb vizet töltenek rей , mig 
~egészen tisztán nem folyik, \és akkor osztán 
az'üstbe mindjlárt`ujj moslékot lehet önteni. 

А’ Pa'ilinkafözönek szorg'alr‚naïtos gondja 
legyen rей', hogyeddig, mig a’ pálinkát fö'zi, ' _ n 
_mind a’ ``sisal; köri'il, mind a’` tsöves h01116 
_bnn mindég _igen hìdeg viz álljon, azérlt,hogy i 
a’ pálinka a’ tsöböl melegen ne tsorogjon, 
és a’ göze, melly igen kònnyen meggyúlad, 
az épi‘iletet meg ne паче, De mig nagyQbl)~ 
зопдa! kell arra vigyázni, kogy senkinek` se 
lehessen gyertvya v_ilággal nem tsak` a’ Ветви‘ 
фёёьев këzelimi, de tsak a’ pálinka fözö házba ` 
is forogni. Erre nézve a’ Sondas gazdák` az ` 
111уецёpй1еш1фецщ"1111011 `jó magessan $z01‘: 

_ tak záros lámpásokat tartani, mellyeknek kul@ 
`tsaikaii'. ma goknál _ta'rtjálg 

Némellyek ebböl „так megitélni, hogy _ 
_mitsodás a’ pálinka: _egy `'szi'ik nyaků üvegnek 
két haz-mad részïét megtöltik b'elŕ'ile, jól fel 
gézzák, és`arra vigyáinak, _hogy mennyi hab 

ja. 
‚_ 

Il" 
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ja leszsz, és az meddig tart ? Mások az égett 
bott puskaporra öntik. Ha ez a’ meggyujtott 
_égettloortól lángot vet, azt igen jónak tartják, 

. `kozépszeri'inek pedig vagy alávalónek, ha` fel 
nem lobban. De `ez nem bizomyos` p'rób'a: 
теrt az igen jó pálinka is a’ puskaport néha 
meggyújtja, néha_ nem, a’ szerént a’ mint 
`b’elöle kevesebbet vagy többet töltenek a’ 
porra: kitsiny mértékben mindégy fellobbant 
ja, nagyban soha sem. Mások a’ borkö sa 
vával tesznek probát, a’` mellyet vizbe felol 

' vasztanak, az égettbor p/edig az Olvadék tete» 
_jen lebeg. А; pálinkának igazì probája egye 
`di'íl tsak az, ha {итaк tulajdon „шум (spe- ` 
cificam gravitatem) a’ levegömérö által ki, 

` tanulják. 

Ж‘ ` ` 

Minthdgy al pavinkában lévö szeszes vagy 
eri'is részek `leginkálob tsak vizzel 'vagynak 
öszvevegyi'ilve, attól másodszori letsepegtetée 

` által külön vállas'ztathatnak, és_ авт ég'etbon 
rá válhatnak, ha/iigyenea’ pálinkát, mind ad» 
dig, mig ki 'neiii tЗaк `annyix'a mele‘` 
gitik meg,hhogy ne forrjou fel egészszen. A' 

` melly mivel a’ letsepegtetësnek szokott mód 
szeréntigen nehéz, mesterÈég Югa! kell e' 

mun 
п ` A 
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munkán segiteni. Akármelly üstbe_, a’ melly 
' vizzel nints tele t'ö'ltve, a’ pálinkás lombik'ot 

heléte'szik, úgy, hogy az üst fenekét ne éще, 
és azután'az üst alá штаt rakván, a’ letsepeg- / 
tetes az emlitetńíód szex'ént mennyen véghez. 

А’ mellyeket eddig mondottam , azok 
átaljában a’ pálinka föze's're, és kiilönösen az 
égettbor készitetéséife tartoznak', de azòkra_ 
nézve sem hnszontalanok; a’ kik törkòlybi'jl,\_ 
"aду borsepröböl akarnak igen erös pálinkát 
fözni: теr‘; ebben az`\esetben is` tsa'k az illyen 
matériákból kiyálasztódhacö ,' (k'rhúzanathafó) 

_vagy ké+zitetl`1etò` boi' van legszorosabb egy 
gyességben a’ kifözetteténdö pá'linkával. Az 

tlíllyen pálinkai'özöknek arra kell vig/yázni, 
ïhogy sem a’ törkölyt, úgy a’ mint a’ présböl 

v kiv‚esz`ik, seni a’ seprî'it a’ hogy a’ hordóból 
kìtöltik, a’ lombikba ne öntsé'k ha tsak` a“ 
riemy akarják, hogy еде“: borok bürl'ös és 151 
pös izů _légyen inkább mint kedves ita'lú. 

i Nlivel a’ törkölynek; hogy a’ benne lévö 
eri'ik kifejtödzjenek, elébl) kell formi, mint 
a" boinak: azért е’ követláezö mo’don bá'nnak. 
‘s_féle, ` Mihelyt a’ sajtóhan lévŕ'i , ‚ törkölyböl 

_ a’ ' 
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a’ must nem tsorog, mindjárt gereblyével, val 
villával vagy két ágú kapával 'széllyelhánnyák 
vagy Rémi is „бывшем. 'Ekképpen elke. 
szitvén kádlna hordják, és tsak annyi vizemfin-_ 
tenek rеá, hogy megnedvesedjen, de ne usz 
szon, és azután forrni hagyják. Midönmár 
kezd felmelegedni, levév'én a’ `boritékját„ 

lmir`ldßппap еду egy kevee vizeL töltenek rей, 
hogy `tsak nedvesen `álljon, die a’ viz el ne_ 

1 `lepje egé'szszen; és ism'ét` bétakarják; теr‘: 
nem_jó fedetlen hagyni. A’ forrása elvégzöd 
ve'n, és a’ levét, a’ mellyfeladja magát, ki 
mervén, a".törkölyt kipréselik, és mind а,’ 
sajtolást, `mind pedig aж, a’mit az elëtt r'ólg 
lemertek, öszvevegyitgvén, éppen ugy bánnak 
vélle, mint a’ borral. Ezt a’ levet hordóba_ 
öntvén, telen által boros pintzében штык, 

1 

_ \ azért hogy a’ sepreje leülepedjen, nzután, a’ 
szerént a’ mint a’ borról _szollotix1nk,a1’ seprö 
x51 lehúz'ván megliigghsztják, végre, megszi'ir, 
vén, _ a’ lombikba töltik. ` ‚А, törköllyel más, 
képp_en akárhogy bánnak, ha rostán ált'al szi'ir, 
ts'olik is az üstbe, kedvetlen izi'i és szagl'àìéget't_ 
bor leszsz belŕ'ile.' у ` ` i ` 
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`.. A’ seprönek заSzзsл-6s2211,(5p1r1шs)1111111- ~ 
hogy sokfnyalkás nedvességgel „дурaк öszve 
v`együlve, a’1tüzet ki nem állják. K_Azé'rßmi? 

` nekutánna eine’ seprös levet hordóba öntik , 
azt a" pálinka fözöházban hagyják mind ad-` 
dig, mig a’ bona’ ragadós részektöl elvá«- 
lik, ée fellyi'ilmarad. 
gyengén' letöltvén, vagy egy alkalmatos tsön 

Akkor a’ bott vagy 

leeï'esztvén, si'iri'i allyát, a’ 1111 leülepedett, 
a’ paс11áзrб1 letsüngö vászon kosárba hánnyák, 
edény‘t té—vén alá, hogy abbe., mig_ magában 
pre'îselés nélki'il t'sorogliat,` leszi'irödjön. Mi 
1101- már belöle semmi se tsepeg, akkor a’ 
Комнat .két pallérozott, és megmelegitett, 
vékony vas táblák köztt a’ sajtóba teszik, és 
azi a’ levet a’ melly a” р1'ёзе1ё31с1п foly, az 
elöszszöŕ leszedîett _bor közzé töllik, és ` mi 
neklitánna elébb mindnyáját megezi'ii'ik,mind 
egyszerre и ‚йыbё атак. 

ä\» 

f 

Il_ 
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NYOLTZADIK SZAKASZ'. 
Äzetze'tröl. 

Az (тег, a’ bor másodszori forrásából 
származott savanyú lév, mellyben többé a’ 
horszeszinek , erejének semmi nyoma nintsen. 
Hogy a’ bor` igy megváltozzon, arra ezek a’ 
шишек szükségesek: 1;' A’ levegönek hoz 
záe’rése, mélly nélki'il soha egy bor'sem etze 
tesedik meg; 2. A’ melegségnek bizonyos 
mértéke, a’ melly a’ Beaumur melegmérê'áje 
(thermometer) szeré'nt `18 vagy 2o gradusnál 
tiibb nem lehet. Ha nagjfobb a’ melegség, 
akkor a’ jóféle borból is gyenge еще: válik, 
5. 'a’ jó erŕ'is bor, a’ mellyböl leszsz leginkább 
a’ jó вин, úgy hogy a’ millyen jó a’ bor` 

_ Ы1уaп derék etz/et készi'il`mindég beli'ile; 4. 
a’ bor tisztádon ‘(Вsша légyen `ugyan, deazért 
még maradjon benne `‘miami kev'és nyálkás 
nedvesség; inert Valamint a’ 'nádméz nyálkás 
nedvesség nélki'il nem Гоп', úgy mint a’ bor, 

f l 

“gy'a’ borszesze nyálkás nedveL-zség nélki'il 
nem buzog. 

Ha 



#1071?_ 
Ha ezek a’ feltételek megvagynak, akkor 

a’ természeten mesterség áltyal segitnì lçòránt 
sem szükséges, és az' a’ maga munkáját he 
lyesebben elvégezi, mintha emberi szorgal 

'matosság járulna hozzá. lVlellyre nézve azok 
an" szerek haszontalanok, némellyek közzi'ilók. 
Ãrtalmasok is, a’ mellyeket etzetágy neve 
alati'.,` mint val'amelly forrást okozó 95z116z6 
ket, a’ boi`ba. шsшек, és tsak ari'a valók_, 
liogy a' bort zavaros, és nein állandó etzetté 
штаны; А’ helyes forxása'egyedi'íl tsak az 
etzet lehet alkalmatos, melly a’ véle öszve‘ 

  
 

_elegyitett bert, hamar, és minden máesze- ' 
çeknek ho’zzájárúlása nélki'il magához hasonló 
`_ternflészeti'ivé teszi. Azon az okon aр etzet 
_nek való bort hasznos , vagy etzetes hordóba 
tölteni, vagy ollyanba a’ mit etzettel forrâz‘ 
nak meg. De már lássuk, miképpen 1165z1 
tik az etzetet. 

4 

Az elsö' mód a’ hires Boerhave javallása 
szerént megy véghez. Két egyenlö `nagysá- l 
gú tserfa hordó'ì , ászokfákra 'fenékkel felfeló 
állitsanak. Azoknak also' fenekein fellyi'il fél` 
lábnyi magasságra függeszsz`enek vagy szůrö 
kast, vagy valamelly Iyukatsos fenék formait, 

шеи?‘ 
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i' legyen. 

"9“ íoö "9' 

mellynek szélénél`semmi hézag ne maradjon, 
kivévén aт: az oldalt, mellyhöl tsapos teö' 
'áll ki. A’ szi'irö kasra rakjanak a’ `ИЗЮМ-(51 
éppen `akkor mettzett venyikéket, yé's ezeken 
fellyů'llliánytanak annyi friss szölö tsutkákat , 
Зедёедйёуйп} elébb róll'ok a’szemeket, hogy` aя' 

_wfë'êi'ér'ly felffö „éм'8 mk egy lábnyi üress'e'g 
Azutánborral `az egygyik hordót fe’ 

lig, a’ т'ььакaмеъыыъьф; а’ bornak seprejét 
is közzé vegyitvén.` lMidön a’: lm'r 16 _vagy' 
16 grádiisnyi r'neifegségb'en lé'yén , `két vagy 
háfbm nap mulva швы, hogy a’ félig fönöu. 
líond'óban `forrni kezd, még egy nap békét 
ьaёугмшёоы’ йё1ё“1ю1‘а‹5в;бггзaроп „шум_ 
húzz le,` a’ mennyiyeläaf _másiknakf'hijja meg. 
ytelik‘, '24 óra mulv'á'fe'rnezt félig kiüritvén, 
ismét amazt tölt'sd meg, és igy mindert 24 

\oráhan hol egygyiket, hol másikat t'ele öиtsа, 
mndyaddig `mig 'a_’ _feng «мы hordóban a’ 
sisergés дШЪЁЬШп'ЁК;165î ыюпуоё, `hogy 

I 

' kész `az'ietzet\.`‚_jAz ‚сиди a’ szölötsutkákról 
`tisztn adenylie ézilŕjвd,`|_bikfa forgáitsot lsiány-j 
“за be1é,`és'mídön ы' sépreje a’ 'feneieér'e ле 
szánván, Ãmeg`h'iggad, 'tisztán'lehúzváx1,` ahoz 

¿V316 ed'énylïe sta1\x'ts1;l.`¿_'¿~.~ ` ` ' i 
3*... _»'î A__ .¿ ‚А '_' „_\à___..` ._à 

'__ - —‚ 
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A’ második mód `azi elibenitsöl` nem son 
kat külömböz. Minekelötte a’ sz'ç'ilö‘böl hor 
доп fürtöket kádba hánynák, azoknak egy 
részét, a’ mennyi a’ liészitteténgl'c'iy etzethez; 
képest elégségefx",` ieszi'ernel'i'l'e.п suzölönzeme 
ket kádba', `all tsайникat pedig különös edény 
be ö_ntik`;'a’ mellîylben rakáson 'Куй: megme 
legesznek', és a’ midön a’ 'must àì'`llzádba'n 
borrá fog vё1пй,_a1‹1‹оra megetìetesednek. А’ 
bort lehúzván, _a’ savanyú` tnutkák a’ kád'bzêm./ ’ 
lév'o" seprölékre hányattassanak, ¿s a’ mennyi 
etzetye sgiìkségvan , a’ ГоrrоЦbоrbб! a’ kád 
ha мы ‘гìзzёгa' öntettessen, és mind egész- 
azen a’_1`епе1‹йö1 _фу/‘a jól öszvekeveredjen._ 
Azután nem „мы. a_’ forrás elkezd'c'ìdik, é?? 
az etzet annál eri'isebb 1езёёц^фт`ёппёг{651.1 i 
a’ káellian a’ sеprёд ‹ mi* 

A’ harmadik mód ez. Az Orleáni еtzel: 

egész Frantzia Országba'n leghiresebb. Ab'ban` 
a" vá`i'osban, ha valamelly njj ember adja man_ 
gát erre a’ mesterségre, legelsö gondja az, 

'hogy ollyan hordókat vaîsároljon,y mellyekben \ 
\ так' etzet_állott, (шокat etzetágyalmak sfzok» 
tákfnevezni.) А’ hordónak felsö fenekén, a’ 
161156 szélihez két hüvelyknyire, еду általmó‘l 

' h ` rö* _ 
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röjére nézve két hüvelyknyi nagyságú léllek-‚ 
zi'ì lyukat fúrnak ,i melly nrindég nyitva áll. 
Az etzetkészitök munkájokat azon kеды‘ , 
hogy a’ hordókba etzetes forrást okozó еще}: 
tegyenek. E’ végreYnpindenik etzetágyba. száz 
pint igen erös, jól felforralt etze'tet öntenek. 
Nyoltz nap mulva tiz pint bort töltenek boz 
zá, és azután minden nyoltzadik nap „душ 
anny'i borral szaporitják, mig a’ hordo r'neg 
nem `t'elik. Akkor pedig két hét mulva az 
спешат. már áruljákm ugy rnindazáltal , ‘hogy _ 
a’ hordót mk fé'lig mink ki, azéri_ hogy 11j- 
jabb borral szaporithassák. Nein hibásan Гоп' 
e’ az etzet, igy tudják meg. Két lábnyi hosz 

A*ßzasálgú proba fát dugnak az etzetes hordóba’, 
és azonn'al ismét kihúzzák. Ha a’ niegneii' 
vвsеден: fának felsö szélénn habból lett fejér 
linea ‚итак, arról észreveszik hogy'az еще}; 
Топ‘, m'ég annál nagyobb bnzgással, 
mennél szélessebb ez a’ linea. ezen eset 
~ben ujjabb borral szaporitják: ellenbe ha az 
etzetnek 'sernmi Мишa vagy habja sintsfvagy 
Евa!‘ igen vékony, akkor nem töltenek rей. 
Azonban ezek az emberek a’ jóféle és hires 

`boi-_t nagyon kikeresik. A‘zoktól tanultuk, 
li'ogy az ánslagos bor etzetre nem jó. ' ~ ` 
_ _ ‚ А’ 



' elébb , és bert öntenek helyébe , és e’ szerént 

#auf 
` А’ negyeclik mód ez. Minekutánna egy 

kis hordónak két harmad részét igeny `jrî еще: 
tel megtöltik , egy keveset, belöle kivévén', 
jól bédugott edënyben, a’ ház szükségeire {arр- ' 
ják. А’ mennyit az et'zetböl kivettek; annyi ' 
jóféle, tiszta bort'öntenek reá', és a’ hordót ~ 
középszeri'i meleg hel'yen hagyjiäk, s`zájá't bé 
takarván, azért hogy egy kevés levegö érje.` 
Azután, mikor kitanulják, hogy az etzet is‘ 
mét ollyan jó mint elöször lvelt,` belöle az 

i 

etzetes edénybe szint annyit `tö1tenek mint 
l 

egygyiket a’ másikkal mindég pótolgatván_, a’ 
jö etzetböl lsohn ki лещ fogynak, ha u_gyan 
s'eprejéröl annak idejé'ben'szorgalmatosan 1e 
húzzsák.` Némelly gazdáknál még ma is talál 

` hatni valóságoe jó вины, melly már ötven 
esztendös. 

Hogy az etzet el ne штанов ,' 1. jól béò 
(lugott edényben , hogy a’ levegö` hcizzá ne 
ffêrhessen'hives helyen, «Sel af mi legszüksége 
„ьь, seprö „акт áujon; 2. az etzeœsedé. '. 
nyeket'megtöltv'én, vizzel teli üstbe ‚так; 
az üst ala_ttltüze`ljenek, és a" ŕîz egy fert'ály __' 
óráig ‚Гоп-1011. А’ melly спецы igy bánnak „I 

QZ 
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‚и a’ Scheele állitása szerént a’ szabad levegôń 
is sok es_'z'tendeig' romlás nélki'il eláll. 

Az igazi etzetnek (mert saVanYů, иду 
y ' пётепуфsìpöз izi'i szerekkel meg lehet veszteß 

ygetni) leginkább ezek a’ megesmértetö jelei : 
az in_ynek tets'zö savanyú iz _: valósägos etzet 
szayg , de a’ mellyen a’ bor illatja is érzik va 
larnennyire ; világos tiszta szin. Hogy az etzet. 
semmi idegen savanyúsággal nints megzagy» 

"válva, annak bizònysága `az is, há az etzetes 
edény s'zájakörül sok muslitza_ (musea pun-is) 
tanyáz, vagy replied. ` 

Ногу némelly gyümölt'söket, 'mint p. o. 
az ugorkát tseresnyét ’s` a’ t. etzetbe yszokták 
betsinálni, a" hust pedig a’rothadás'tól egyne‘ 

.hány пàp az áîtal megörzik, aж minden типa» 
De a’ hust sokkal jobb alutt téjbe tartani‘, 
’mert úgy a’ terińészeti ize nem “итак. l. 

'vl 
i 

Nérne`llyek ßzoktak‚ iì'iszerszámos etzetet 
` ̀1_ is tsinálni.j `Az kétféle: az egygyiket'tsupa 

jó szagú plánták, a’ másikat fi'iszerszámok $11 
tal készitik. А: etzet jószagú leszsz, ha vagy 

_Äbogyót Yetnek belé, p. o. málnabogyót, (ru 
` l l i ' ' bus 
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Bus Мacса) fëldl epret ’s a’ t. _v_agy r'ózsát,l` 
I 

`violát ’s a’ t. A’ f'l'iszerszámok köит“ a’ bor 
зоt, fahéjjat, narants hajat ’s'a’ t. javallják, 
Azért az etzetet akár fi'iszerszámmal akarocl 
elkészitni, azi: elébli öszvetörvén; akár viráf 
gokkal, 'és levelekkel, _azokat árnyékon meg' 
Bzárasztván; akár bogyókleal, aтакa‘; egy két 

i nap, hogy кары-модaми árnyékon tarteván, 
hányd az edény fenekére, mellyet _jóféle etzet 

\_ tel megtöltvén, bédngvàtedcl ki a’nnpf'ényre. 
Midön osztán '14'nap mulva az `etzetet más» 
edénybe ált'alszi'iŕöd, `és azt is,_ a’ mit az or 
vosló sзы-БЫ gyengén kifatsarsz, {hozzá бы 
töd, akkòr a’ máx' megfůszerszámozott etzetet_ 
a_’ jövendöbéli haszonvé'telre tеад. feflre. 

\ 

KILENTZEDIK SZAKA'SZ.l 

Ä’ szö'ló'szeme|kre ö'ntöti' öorre'l, è's_ 
J . и. _ u. и. f a tszgerrol magy lore'rol. 

_ / 
r ‚ 

Találtatott már ollyan mesterség is,melly 
szerént a’ ьоrгоуrёsa sokáig tart, és'az által 

' a’'Ьо1‘ зоkЕa! егöзеbbё tétegik. Azok,`a’kil§ 
en_ 
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ezt a’ mesterséget i'izik , a’ legérettebb,"éß 
‚legédesebb gerezdeket mind kiválogatják, _és' 
/ ‚_ - ‚ \ 

a'_ szemeket tsutkáikról leszedvén vigyázva 
hordóba rakják, ŕnig megnem telik, azután` l 
a’ legjobbik _és legédcsebb borból szinig nieg- i 
töltik, és a’ hordó száját be tsinálják. Ezel; 
a’ szö1öszemek,mivel ösz'ire nem zi'izzattatnak, 
néminémi'i tárház gyanánt szolgáhlnak, melly« 
ben a’ természet mindenkor talál ollyan ma 

`tériráit, melly a’ forrás által borszes'zszé, èri'ìvé, 
és aт!' a’ folyó levegŕ'ivé, változzonmellyrì'il 
már másutt emlék'eztünk. Az edényt, áxnbár 
ez veszed'elem nélkil'il nem esikmeg, jó'l bé 
kell dug'ni, azért hogy a’bornak `ser'nr'ni ereje 
el ne mennyen. A’ mus'tnalk terméspetét aн' 
esztend‘ô‚ben szüret elött tapasztalt 163161455. 

 

ra , és a’ melegségnek jelenvaló inertékletjére _ 
' nézve is meg _kell „шума , és aжг is Мыти 

ni, hogy a’ hordó száját bedugván, de’tsak 
ugyan nagyobby bâtorságnak okáért egynehány 

` `hiivelyknyi hézagot hagyván benne, for1'hat é ` 
i'igy., hogy az edénylfenekét ki ne' üsse. Az 

. illyen boŕral ekképpen élnek._Némellyek и; 
à’ bort, a’ mit a’ szö'löszemekre töltöttek , egé-fy 
'иен letsapoljâk, és azzal, mivel igen erös, ha 
gyenge boraik vannak, „от javitják. Ад 

' j" után 
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шёл a’hordóban maradt szöli'iezemekre gym;-` 
ge bort töltenek, és azt is, minekutánna vl 
lamennyire megerösödött, lehuzván, ismé't 
másikartöltehek ‚helyéb'e, mind addig, mig 
a’ bornak ágyában van valami erö‘ Má. 

_ sok az elsö bornak нa}; egy harmadrészét tsa 
Polják le, és yugyan annyi tisz'ta vizet öагета]: ' 
a’ szölöszemekre; bizonyos idö m`ulva ennek 
a’ vizes bornak еду harmad_ részét lehúzván, 
annali helyébe ismét vi'zet töltenek, vagy a’ 
mennyit belöle mindennap megisznak annyi 
vizzel a’ hijlá'tipotolgatják, _mind ail`dig mig 
egéksszen vizizůvé nem vÉilik. A’ hordót pedig 
mindég tele kell tartani, azért hogy a’ bo: _ 

_ benne meg neÍpene'szedjen. \ 

A’ tsiger vagy Юrе a_’ tö'rkölyre öntött'és 
azon megforrtt vizböl k'észi'il. Míhelyt a’ töt 
kölyböl a’ sajtóban semmi l'év нет tгоrов, `elfi 
ször is külömbkülömbféle eszközökkel széllyele_ 

' hányák, és kezekkel is öszvetördelik , azért hogy 
apró öarabokban lé'gyen‘, és ugy hánnyák a’ 
kád'ba. Azután apródonként annyi vizet tölte 
nek гей , a’ mennyi tsigert a’ törköly mßpnyi 

_ségéhez képest készithetnek. А’ vizet egyenlô 
_részekx'e‚kell osztani, mellyböl minden nap 

935? 
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eggy egg'y részt öntsenek a’ törkölyre, azért 
l'rogyfha` mindnyájan egyszerre töltenék rей, 
a’ tsigernek nem lenne semmi ereje a’ forrás 
után, hanem rothadt ize. \ Nyoltz' vagy tizen»_ 
két` nap mulva, a’ tsigert a’ kádból hordókba 
töltögetik, a" mellyeket, mihelyt a’ forrástól ` 
megszünnek , jól b'edugván -boros pintzébe 
raknak. ‚ A" lörének'erejët szintúg'yy mint Ó.’ 
gyenge és vizes mnstétßöz'és által megsürített 
jmustal nevelhetni. ` 

Ezt `az értekezés_t a’Frantzia Iró еще] re.' 

keszti be: Urak! megemlékezzetek `ŕólanbogy \ 
a’ ti napszámosaitok és szolgáitok, emberek, 
‚a’ kik a’ykemény тапкa тìдщ tiérettetek 
izzadnak,` és már ennyiben is eléggé boldog 
talariok, \hogy gyakran kevés béréit каши. 
nek dolgozni hogy élhessenek. Ne préseljé- ' 
tek ki a’ törkölyt egészen , és legalábli az ùto1‘ 
só` sajtolás levét` nékik hagyjátok, vagy a’ gyen. 
ge bortffözöt mustal pótoljátok, hogy a’tör 
köllyel öszve forrjen; a’ miolly kevésbe ke-_ 
zt‘il, _hogy a" ki aт; sajnálja, ezt embertelen 
‚шишек !еbеъ mondani. 

 

_Han _, 
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