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Magyarországon úgy áll a helyzet, hogy a 
kocsmák túlnyomó részében valóban iha
tatlan bort mérnek, ihatatlan bort elsősor

ban azokban, ahol a legnagyobb a forgalom s ahol a kö
zönség rá van utalva arra, hogy itt fogyassza el italát, 
így elsősorban a vasúti vendéglőkben. (...) csupán azt 
a megjegyzést teszem, hogy világéletemben a leg
rosszabb bort Tokajhegyalja egyik vasúti vendéglőjé
ben ittam. Ily körülmények között nem lehet csodál
kozni azon, hogy a közönség idegenkedik a borfo
gyasztástól s a külföldi emberek külföldre elviszik a 
magyar bor rossz hírnevét.”1

A FILOXÉRA ÉS A PERONOSZPÓRA 
HATÁSA A BORTERMELÉSRE

A magyar bor legnagyobb hagyományos felvevőpia
ca, a lengyel, az ország 1772-es fölosztásával bezárult. 
Galícia osztrák tartomány lett, és ez azzal a következ
ménnyel járt. hogy boraink nem mérettettek meg az 
igazi külföldi piacon, többek között ennek következmé
nyeként a minőségi termelést csakhamar fölváltotta a 
mennyiségi bortermelés. A minőség hanyatlására fölfi
gyeltek a korszak egyes olyan meghatározó politikusai, 
mezőgazdászai is, mint Festetics György, Pethe Ferenc 
vagy Széchenyi István. A kérdés vizsgálatára 1836-ban 
bizottságot is létrehoztak, és ebben az évben megala
kult az Országos Magyar Gazdasági Egyesület -  Szé
chenyi kezdeményezésére - ,  melynek elsődleges célja 
a magyar lótenyésztés, és a magyar bortermelés fejlesz
tése volt.

A régi magyar bortermelés (és az európai borterme
lés) igazi fordulópontját azonban a filoxéravész jelen
tette. A XIX. század hetvenes éveiben megjelent jár
vány átrajzolta az euópai bortérképet. A Magyarország
ra 1875-ben, vesszőnyalábban érkezett filoxéra gyorsan 
terjedt. Először a déli területeken pusztított, majd meg
állíthatatlanul terjedt észak felé. A kötött talajú borvi
dékek súlyos károkat szenvedtek: a filoxéra 20 év alatt 
ezek 60%-át kipusztította.2 Ezt természetesen úgy kell 
értelmezni, hogy egyes területeken a pusztítás kisebb

P á lvö lgy i Balázs:

A borhamisítás kérdésének 
kezelése Magyarországon 
a filoxérától az 1908-as 
bortörvényig
volt, más területeken pedig szinte teljesen kipusztult a 
szőlő. A filoxéra természete miatt egyedül a homoki 
szőlők nem károsodtak.

A hagyományos, nem alföldi borvidékeink termelés
ben való részesedése mára filoxéra előtti időkben csök
kenni kezdett. Schams Ferenc is megjegyezte3, hogy az 
Alföldön is egyre nagyobb területeket foglaltak el a 
szőlők. A filoxéra előtti folyamatok az 1880-as évekre 
fölgyorsultak. Mivel a filoxérával szemben a homoki 
talajon élő szőlők voltak ellenállók, nem lehet csodál
kozni azon, hogy a filoxéra előrehaladtával az alföldi 
területek szőlői az ország összes szőlőterületeinek már 
40%-át tették ki,4 és a filoxéra előtti, mintegy 52.000 
hektárnyi homoki szőlőterület 1915-re 132.000 hektár
ra nőtt.'' A filoxéra pusztítását az 1880-as évektől a pe- 
ronoszpóra terjedése tette veszedelmessé, ismét csök
kentve a jó minőségű bor mennyiségét.

*
Arról, hogy a vizsgált korszak mennyire bővelkedett, 

a liszt, a tejtermékek, a kenyér, és természetesen a bor 
hamisításában, az ekkor meginduló tudományos élel
miszer-vizsgálatoknak köszönhetően van tudomásunk.6 
Mivel pedig borból ekkor éppen kevesebb volt, a szük
ségesnél -  a filoxéra, majd a peronoszpóra pusztításai 
miatt -  , növekedett a hamisítások száma, annál is in
kább, mivel létezett már egy nagy, városi felvevő piac. 
Magyarország nagyon sok szempontból átalakulóban 
volt a korszakban. Az urbanizáció és az iparosodás elő
rehaladtával a fogyasztási szokások is átalakultak. Lét
rejött egy olyan széles fogyasztói réteg, mely nem a sa
ját borát itta, és ezen réteg igényeinek kielégítése tete-
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mes nyereséget biztosíthatott a borkereskedőknek. A fi- 
loxéra után azonban a bortermelés olyan mértékben 
csökkent, hogy a növekvő igényeket nem volt képes ki
elégíteni, a termelés csökkenésével párhuzamosan 
megváltoztak a bortermelés költségei is ezekben az 
időkben. A változásban pedig nagy szerepe volt a fejlő
dő technikának.

A társadalommal együtt a borhamisítás is átalakult a 
XIX. század utolsó harmadára. A vegyipar korábban 
soha nem tapasztalt, robbanásszerű fejlődése az élelmi
szeriparra is nagy hatást gyakorolt, tágítva az élelmi
szer-tartósítás, -higiénia és a -feldolgozás mellett az 
élelmiszerek egyéb vegyi kezelésének (pl. az élelmi
szer-színezés) lehetőségeit. A borhamisítás kérdése is 
ezen lehetőségek miatt kapott sajátos fényt: lehetővé 
vált ugyanis a bor olyan mértékű szaporítása, mely az 
egyszerű vizezés hosszú évszázadai alatt teljesen elkép
zelhetetlen volt. Ezek között az újonnan kidolgozott el
járások között találunk teljesen veszélytelen, csupán a 
bor értékére káros módszereket, de találunk olyan mód
szereket is, melyek segítségével az előállított bor élve
zete végzetes következményekkel járhatott a fogyasztó
ra.

A XIX. században hazánkban is elterjedt a petio- 
tizálás. Ez a módszer lényegében a nagyipari cukorter
melésre épülő eljárás, mely a törköly cukros vízzel va
ló fölöntésével teszi lehetővé a bor nagybani szaporítá
sát. Ezen eljárással készített bor azonban „a természeti 
bor mézga és nyálkaanyagjaiban hiányt szenvedő, fel
tűnő vékony, szokatlan ízű"7 -  azaz a természetes bor
nak alkoholtartalmában, esetleg íz-anyagában semmi
képp meg nem felelő ital. A módszerrel kapcsolatban 
talán nem is az ízbeli hiányosságokat emlegették a kor
társak, hanem azt. hogy gyakran nem a megfelelő anya
gokat használták a „petiot-bor" készítésekor.8 Az ilyen 
módszerekkel történő bőrgyártás egészségügyi gondo
kat még nem, gazdaságiakat azonban már bőven oko
zott, ami miatt a hazai borász-társadalom növekvő ag
godalommal figyelte az események kedvezőtlen alaku
lását. A filoxéra növekvő pusztítása és a gyakorlattá 
vált bőrgyártás kettős szorításában a borászok a kor
mányzattól várták a megoldást, mivel azonban a hatha
tós megoldás késett, a várakozás, és az elkeseredés 
nőtt. A szakemberek panaszolták a mesterséges-borké
szítés hatalmas fölényét, és a hagyományos borterme
lés visszaszorulását. A legnagyobb vitákat a „bőrgyár
tás” elfogadásának kérdése kavarta: „Igen is: engedjék 
meg ma a „bőrgyártás hamis mesterségét” és a „regale 
molochja” holnap elnyelni fogja végképp a legutolsó 
igaz cseppjét is vergődő borászatunknak.”9

A kérdés megoldására a Földművelésügyi Miniszté
rium már 1874. decemberében szakvéleményt kért az 
Országos Gazdasági Egyesülettől. A fölvetett szem
pontok rávilágítanak a minisztérium céljaira. Ezek: az 
állami bevételek csökkennek, a fővárosi vámvonalak
nál károsodik a városi pénztár és a fogyasztó-közönség, 
végül a hazai borok jó híre is csorbul. Az Egyesület el
nöke tisztázandónak tartotta, hogy mit is lehet bornak

__nevezni. A kérdés jogos. A kortársak ugyanis azt ta-
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pasztalták, hogy a borászatban is megjelentek, -  jobb 
esetben a bor javítására, kezelésére szolgáló - ,  a hagyo
mányos bortermeléstől idegen, szokatlan technikák és 
módszerek. Ezek a módszerek pedig egyes esetekben 
közel álltak a hamisítások módszereihez, így a borok 
kezelése alkalmasint gyanússá válhatott. Megvizsgá
landó tehát, hogy hol kezdődik a borkezelésben a bor 
hamisítása. A vegyelemzések lehetőségeinek bővülése 
miatt meghatározandó, hogy melyek a bor alkotórészei, 
lehet-e ezekből valamilyen eljárással bort előállítani, és 
melyek a valódi, tisztán kezelt szőlőbor tulajdonságai. 
Meg kell határozni, hogy jogszabályban mit lehet és 
kell hamisított, és hamis bornak nevezni, annak készí
tése milyen káros következményeket von maga után, 
végül lehet-e a borhamisítást, vagy a hamis bor készíté
sét a törvényes iparszabadsággal védeni. Tömörebben 
nem is lehetne összefoglalni, hogy mely kérdések vál
tották ki a legnagyobb vitákat a hazai borkérdésben a 
vizsgált korszakban. A kortársak többsége megegyezett 
abban, hogy bornak csak azt az italt lehet tekinteni, 
amely szőlőből készült. Jobban mondva, azt az italt, 
amely szőlő nélkül készül, nem lehet bornak tekinteni. 
Tehát nem feltétlenül szükséges, hogy a bor kizárólag 
szőlőből készüljön. Ez a közös alap tehát a bor „keze
lésének" igen széles lehetőségét biztosíthatná.

Mégis két fejlemény miatt a borhamisítás, illetve a 
bőrgyártás megítélése a századfordulóhoz közeledve 
szigorodott. Az egyik tényező a vegyi úton előállított 
festékek használatában rejlő veszélyek, másik pedig a 
hazai borok külföldi hírnevének csorbulása volt. Mind
két tényező érzékenyen érintette a hazai borkereskedő
társadalmat. mert a botrányok nyomán érezhető veszte
ségekkel lehetett számolni.

❖
A borhamisítás tehát leginkább a városokban volt 

megfigyelhető. A szakemberek többször kiemelték, 
hogy a városi bor, különösen a fővárosban kapható bor 
minősége kritikán aluli.10 A legtöbb esetben a hamisí
tás lényegében csak a legveszélytelenebb (és legol
csóbb) formáig, a vizezésig terjedt: az 1914-es szőlé
szeti- és borászati kongresszus egyik résztvevője rész
ben a széles körben elterjedt „spriccer-rendszert” (azaz 
a fröccsfogyasztást) teszi felelőssé a kocsmákban lévő 
áldatlan állapotok miatt." Az előadó véleménye szerint 
ugyanis a kocsmákban a „spriccer-rendszerrel” már 
eleve vizezve kérik a vendégek a bort, és így nem is le
het azon csodálkozni, nem lehet jól ellenőrizni a kimé
réseket. Az ellenőrzések alapján kiderült, hogy a kocs
mákban kétféle bort lehetett találni. A pincében általá
ban jó minőségű, míg a söntésben általában már vize
zett volt az ital.

Nagyobb gondot okozott azon „borok” köre, ame
lyek szinte semmiféle kapcsolatban nem álltak szőlő
vel. A mesterséges borkészítés technikái már a XIX. 
század hetvenes éveiben -  külföldi példák nyomán -  
megjelentek az országban. A szakma fölfigyelt arra, 
hogy a borkészítési receptekhez szinte bárki hozzájut
hat. Az eljárások terjesztésében részt vettek a könyvke
reskedők, akiknél a zárt borítékban árult iratokat kapni
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lehetett,13 és a hírlapok is, amelyekben a legkülönfé
lébb bőrgyártásra alkalmas szereket hirdettek. Az aján
lott borgyártási eljárások egy része nem tartalmazott az 
egészségre komolyabb veszélyt jelentő elemet. A „jól” 
elkészített hamis bor így elsősorban a borászok, az igé
nyes fogyasztók, és nem a közegészség érdekeit veszé
lyeztette, mivel a csinált bor előállításának költségei a 
természetes borénak töredékét tette ki, és íze minősít
hetetlen volt. Nem véletlen, hogy a bortörvény iránt a 
hetvenes években, a szakmai körökben fölmerülő igé
nyekre Altsock borkereskedő, a budapesti iparegylet 
tagja ellenjavaslatot dolgozott ki. melyben arra hivat
kozással, hogy a műbőrt nem lehet megkülönböztetni 
az igazi bortól, és hogy a műbor nem káros az egész
ségre, a törvényjavaslatot elvetendőnek tartja.1-1 Ezek
ben az időkben élénk viták folytak arról, hogy vajon az 
iparszabadság elve alapján kötelező-e belenyugodni a 
kialakult helyzetbe, avagy van valami megoldás arra. 
hogy a termelőket, a fogyasztókat és az országot egy
aránt károsító tevékenység folytatása véget érjen? 
Kenessey Kálmán, miniszteri osztálytanácsos 1875-ben 
kijelentette, hogy fel van készülve arra, hogy ha fölme
rül a bőrgyártás korlátozásának kérdése, akkor harcos 
„theoretikusokkal" kell majd megküzdeni, akik talán 
majd ezen elv alapján fogják védeni a műbőr-készítést 
is.14

Veszedelmesebb volt azonban a hamisításnak az a 
módja, amelynek „végeredménye” az egészségre sú
lyos veszélyeket rejtő ital volt. A műbőr-készítést pedig 
a vizsgált korszak kezdetén -  a fenti probléma miatt -  
csakis az egészségügyi szempontok alapján lehetett 
szabályozni. A borfogyasztók egészsége az egész kor
szakban a legnagyobb veszélynek volt kitéve. A borral 
szemben támasztott újabb fogyasztói igények -  példá
ul, hogy legyen áttetsző, illetve, hogy ne csak az íze le
gyen jó. hanem a színe is vonzó legyen1’ -  a borászok 
nagy részét a borkezelés újabb módszereinek kipróbá
lásához vezették. Megjelent a bor természetes színe 
megváltoztatásának gyakorlata is. amelyben az egész
ségre teljesen veszélytelen, és a súlyosan mérgező 
anyagok egyaránt szerepet kaptak. A különböző növé
nyi alapanyagokból (bodza, mályva) nyert festékek 
mellett megjelentek a vegyi úton előállított anyagok is, 
amelyek túlnyomó többsége komoly mérgezések oko
zója volt. A legelterjedtebb ilyen anyag az ú.n. fuchsin 
volt.

*
A fuchsin kátrány alapú festékanyag, amely a gyár

tás során szinte mindig szennyeződik olyan súlyosan 
mérgező anyagokkal, mint a higany, és az arzén. A más 
néven rubinnak, roseinnek, magentának, rouge épuré- 
nek is hívott anyag azonban gyönyörű vörös színű. Mi
vel kiválóan oldódik a borban, kézenfekvő, hogy a 
gyengébb színű vörös bor javításának megfelelő eszkö
zévé vált.16

A fuchsin-kérdés az 1880-as években érkezett el a 
fordulópontra. Az addig lényegében különösebb botrá
nyok nélkül használt szer további alkalmazását két na
gyobb hamisítási ügy lehetetlenítette el. Az első a

Svájcba exportált hamisított magyar borok ügye. A ber
ni Intelligenzblatt 1879. december 26-i száma nagyobb 
mennyiségű hamis magyar bor lefoglalásáról számolt 
be. Bernben egy feljelentés nyomán kilenc hordó 
(mintegy 6000 liter) vörös bort foglaltak le. A kilenc 
hordóból kettő Engel József pécsi, míg a többi Neuge- 
bauer Miksa promontori borkereskedő szállítmánya 
volt. A borokat fuchsinnal és egy közelebbről meg nem 
határozott kékfestő anyaggal színezték, mely piros üle
déket adott. A lap beszámolt arról, hogy a berni fogá
son kívül Thunban is koboztak el magyar bort, melyet 
egy svájci kereskedő szállított Magyarországról. A lap 
kiemelte azonban, hogy: „A magyar borhamisítók a ha
tóság részéről történt intézkedések által még nem hagy
ták magukat elijeszteni.”17 A történtek föl háborították 
és elkeserítették a szakmai köröket. Svájc ugyanis nem 
elhanyagolható piacot jelentett a magyar boroknak, egy 
ilyen botrány pedig azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy 
az amúgy is igen rossz helyzetbe került magyar borter
melés és borkivitel újabb pozíciókat veszthet. Frontális 
támadás indult a fuchsinnal történő hamisítás ellen. A 
Pénzügyminisztérium körrendeletét bocsátott ki a 
fuchsin behozatala ellen, melyet ekkortájt főképp Cseh
országból. leginkább Brünnből szállítottak.18 A festő
anyagot a gyártók teljesen ártalmatlan szernek hirdet
ték, ami a legkevésbé felelt meg a valóságnak. A kör
rendelet szerint a vámhatóságoknak a határon le kellett 
foglalniuk a küldeményeket, és ezeket vegyelemzések- 
re kellett átadniuk.

A másik, a nagyobb vihart kavart esettel szinte egy
szerre kirobbant botrány a belföldi fuchsinos hamisítá
sok ügye volt. A berni esetben elhíresült Engel József 
fia került szorult helyzetbe. A pécsi kereskedelmi és 
ipartársulat a borkereskedők kérésére teljesített vizsgá
lat után tett feljelentést az említett borkereskedő ellen. 
A vizsgálat során kiderült, hogy tetemes mennyiségű 
fuchsinos bor volt Engel birtokában. A rendőrség az el
járás során 119 hordó bort pecsételt le.19 A parlament
ben pedig Jókai Mór képviselő, mint borász interpellál
ta Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminisztert az 
árusított borfestékek kérdésében. A képviselő fölhívta a 
figyelmet arra, hogy a fuchsin tartalmú borfestéket tel
jesen zavartalanul árulja Fromm Antal cége. Tisza az 
interpellációra adott válaszában elismerte, hogy van tu
domása az ügyről. Nagyobb port kavart az ekkor kipat
tant Oppenheim-Kaufmann ügy.3" Oppenheim és Kauf- 
mann borkereskedők promontori pincéit a belügymi
niszter rendeletére zár alá vonták, de annak ellenére, 
hogy a vegyelemzések során kiderült, hogy Oppenheim 
szinte valamennyi vörös bora fuchsinos, Kaufmann fe
hér bora pedig kénessavas volt, az ügy mégsem zárult 
megsemmisítő ítélettel.31 Az egészségrendőri hatóság 
Oppenheim Emilt egészségrendőri kihágás miatt össze
sen 150 Ft bírság megfizetésére, továbbá a fuchsin tar
talmú borainak besózására, láncostor33 segítségével va
ló élvezhetetlenné tételére kötelezte. Oppenheim az el
járás során azzal védekezett, hogy hozzá már fuchsin
nal együtt került a bor, ennek valami alapja talán lehe
tett, mivel a nyomozás során az eladóknál is találtak



fuchsinos bort.23 Az ügy jelentőségét talán a korabeli 
élclap foglalja legjobban össze: „Sem Oppenheim, sem 
pedig Kaufmann és fia nem kaptak érdemrendet, nem 
királyi tanácsosok, még csak nem is kutyabőrözöttek, 
nem is osztrák lovaglók, mint Posner Károly Lajos. 
Csodálatos. (...) A felületesek, a chammer magyar pub
likum szidja Oppenheimot. szidja Kaufmannt. Pedig 
ezeknek lehet köszönni, hogy a borhamisítóknak ezen
túl talán a körmükre fognak koppantani."24

A BORTÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE,
ÉS AZ 1893-AS BORTÖRVÉNY

A bortörvény, mely többé-kevésbé rendezni tudta a 
kialakult helyzetet, igen hosszú vajúdás után született 
meg.25 Szalay Imre képviselő 1876-ban. a gyártott bo
rokról benyújtott javaslatából még nem született tör
vény. A kérdésben érdekeltek között elvi, és anyagi el
lentétek álltak fönn. Míg az Országos Gazdasági Egye
sület a kérdésben egyértelműen egy szigorúbb szabá
lyozás mellett szállt síkra, a kereskedelmi és iparkama
rák (az egyetlen aradi kivételével), valamint a vegyé
szek a javaslat ellen foglaltak állást, kijelentve, hogy 
egy ilyen törvény megszületése rendkívül rossz fényt 
vetne a magyar borokra, mintegy azt sugallva, hogy az 
országból kivitt borok mind mesterséges borok lenné
nek.26 Mint az várható volt. a viták folytatódtak az 
1878-ban összeült értekezleten is, a termelők a készülő 
„műbortörvény" mellett, a kereskedők pedig többnyire 
ellene foglaltak állást. Ebbe a helyzetbe robbant be a 
svájci magyar borhamisítási botrány 1879-1880 telén, 
így ekkor már nem csak a szakma egyes körei, hanem a 
közvélemény is igényelte a szigorúbb szabályozást. Az 
Országos Gazdasági Egyesület, kihasználva a kedvező 
pillanatot, a megfelelő törvényes szabályozás megalko
tását követelte, a képviselőház pedig 1882 márciusában 
utasította a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztert, hogy még abban az évben terjesszen elő a 
kérdésben törvényjavaslatot. A benyújtott tervezet lé
nyegében úgy kívánta rendezni az ügyet, hogy megha
tározta a természetes bor fogalmát és azokat az eljárá
sokat, amelyeket alkalmazni lehet a bor kezelésében. 
Tilalmazta a vevők megtévesztését, azaz igazodott a 
nyugati megoldásokhoz, melyek általában csak azt ír
ták elő, hogy mindent a saját neve alatt lehet eladni, az
az rá kell írni a palackra, hogy bor, vagy ahhoz csak ha
sonló ital található benne. A benyújtott tervezetet a mi
nisztertanács nem fogadta el, és ezek után készült el az 
1884-ben a képviselőház elé került újabb tervezet, mely 
az előzőhöz hasonlóan nem tilalmazta a műborok ké
szítését, hanem csak a forgalmazás kérdéseivel foglal
kozott. A törvényjavaslat ellen ekkor hallatták hangju
kat a törvényhatóságok, melyek a mesterséges borok 
gyártásának teljes tilalmát látták célravezető megoldás
nak. A kérelmek nyomán a képviselőház ismét utasítot
ta a minisztert, hogy a bőrgyártás tilalmát kimondó tör
vényjavaslatot terjesszen az országgyűlés elé. 1886-ban 
a szakmai és minisztériumi körök által tartott egyezte

tések során fölmerült, hogy a kérdést esetleg nem egy 
új törvény segítségével, hanem a már meglévő büntető-, 
közegészségügyi- és fogyasztási adótörvények segíté
sével kellene rendezni. Ezt a megoldást a szakmai kö
rök azonban nem tartották megfelelőnek, ezért vissza
térve a korábbi elképzeléshez, a miniszter egy törvény- 
javaslatot terjesztett a parlament elé, mely a korábbihoz 
hasonlóan a mesterséges bor fogalmának meghatározá
sával, és forgalmának szabályozásával foglalkozik. A 
javaslat ekkor sem került napirendre és 1889-ben -  te
kintettel az időközben megalkotott italmérésről szóló 
szabályozásra27 -  fölmerült a bortörvény-javaslat újra
gondolásának igénye.

Az újabb tervezet tárgyalásának során ismét kirajzo
lódtak a korábbi érdekcsoportok. A kereskedelemben 
érdekeltek hangot adtak azon véleményüknek, hogy 
Magyarországon nincs értelme a tárgyban törvényt al
kotni. mert egyrészt itt lényegében nem olyan jelentő
ségű a borkészítés, hogy ezt indokolná, másrészt az, 
hogy egy ilyen törvény születne, csak gyanússá tenné a 
magyar bort.2,s

Az 1890-1891 fordulóján tartott újabb értekezleten 
azonban már megváltozott a szakmai körök véleménye. 
Amellett, hogy az értekezleteken kijelentették, hogy 
nálunk nincs mesterséges-bor készítés, megegyeztek 
abban, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért nem fog
ja hátrányosan érinteni az ország borgazdaságát a ké
szülő „műbortörvény.” Ez ugyanis -  a kereskedelmi 
körök véleményével ellentétesen -  nem hogy csökken
teni. hanem éppenséggel növelni fogja a magyar borok 
iránti bizalmat.29

Ezen előzmények után született meg az első olyan 
hazai törvény, amely tilalmazta a mesterséges borok 
készítését és azok forgalomba hozatalát. A törvény 
több kérdést is szabályozott. Legfontosabb természete
sen az, hogy nem tette lehetővé a mesterséges bor ké
szítését. Tilos volt bor néven olyan italt előállítani, 
amely nem kizárólag szőlőből készül, illetve a borhoz 
tisztított szeszen és konyakon kívül nem lehetett sem
milyen más anyagot hozzáadni. így tisztázódott a mes
terséges bor sokáig nem meghatározott fogalma. A tör
vény alkalmazásában mesterséges bor tehát az az ital, 
amely a fent említett anyagokon kívül mást is tartal
maz. Nyitott kérdés maradt, hogy a borkezelésben 
használt anyagok milyen mennyiségben lehetnek jelen 
a borban. A törvény ennek meghatározását rendeletek
re bízza, így lényegében a mesterséges bor kategóriájá
nak egy nagyobb része mégiscsak rendeleti úton nyert 
meghatározást. Az 1893-as törvényben szabályozott 
másik nagy kérdés lényegében a fogyasztóvédelem 
egyes elemeit tartalmazta. Forgalomba hozható ugyan
is pezsgő, ürmös és törkölybor, de csak úgy, hogy saját 
neve alatt lehetséges raktározása, és természetesen áru
sítása is. A felsoroltak közül a törkölybor esetében kü
lönösen fontos az előírások betartása. A törkölybor ké
szítéséhez ugyanis nagymennyiségű cukrot és vizet 
használtak föl, és ez az eljárás áll legközelebb a hami
sításokhoz.

A törvény külön rendelkezéseket tartalmazott az ere-



det-védelemre is. Tilos tehát a bort olyan eredet-megje
löléssel forgalomba hozni, amely nem fedi a valóságot. 
A kérdés szabályozása indokolt volt. A pontos eredet
megjelölés nem tartozott a kortárs kereskedők és terme
lők erősségéhez. A más néven, vagy más nevének hasz
nálatával forgalmazott borok gyakran megjelentek a pi
acon. A bortörvény szakmai előkészítése során például 
gr. Andrássy Aladár, a bizottság egyik tagja panaszolta 
Baross Károlynak. hogy miután eladott egy kisebb sző
lőt, annak új tulajdonosa „gr. Andrássy”-féle vörös bort 
hirdet folytonosan.”30 Baross szóvá is tette: „Nekünk 
nemcsak a mesterséges bor az ellenségünk, tévedne, ha 
azt hinné valaki. A bőrgyártásnál talán még nagyobb 
bajunk az a szabadosság, a mivel a borok elkeresztelé- 
sénél ma már eljárnak és odajutottunk, hogy ezt nem is 
nevezi senki csalásnak.”31 Az elkészült „műbor
törvény” végül megfelelhetett az eredet-megjelölés sé
relmét panaszolok igényeinek is.

Végezetül meg kell említeni a tokajira megállapított 
külön szabályokat. A tokaji borok törvényi védelme 
már korábban, a XVIII. század folyamán megjelent. A 
korszakban a tokaji hamisítása vissza-visszatérő témát 
szolgáltatott a magyar sajtónak, és a borásztársadalom
nak egyaránt. A magyar borkivitel legfontosabb, leghí
resebb bora hamisításának kérdését a borászok és a 
közvélemény is kiemelten kezelte. Nem csoda, hogy a 
törvényben külön tilalmazott a tokaji mazsolával való 
hamisítása is.

Az új szabályozással szemben a szakmai körök igen 
hamar megfogalmazták kifogásaikat. A végrehajtási 
rendelettel szemben a győri és a pécsi kereskedelmi és 
iparkamara lépett fel. A pécsi kamara hiányolta, hogy a 
szabályozás csak a borok keveréséről gondoskodik, de 
arról nem. hogy az olasz és magyar bor keverése után 
hogyan nevezzék az italt, továbbá sérelmezte, hogy 
nincs tiltva a szénsav mesterséges bevitele a pezsgőbor
ba. A győri kamara alapvető kifogása az volt, hogy az 
új szabályozás túl nagy lehetőséget biztosít a hatósági 
beavatkozásra.33 A törvény életbelépésekor a termé
szettudományi társulat kémiai szakosztálya László Ede 
műegyetemi tanár indítványára bizottságot küldött ki a 
bortörvény hibáinak megvizsgálására. A bizottság ész
revételeit átadta a szakosztálynak, hogy az a választ
mánynak, és az illetékes minisztériumnak elküldje. A 
választmány azonban visszaküldte a javaslatot, végül 
azt újabb formában kidolgozva László Ede ismertette. 
A bizottság megfogalmazta, hogy a törvényben nem 
tartja megfelelőnek a bor és a must cukrozására, vala
mint a borkő használatára vonatkozó szabályozást.33

A kereskedők a bortörvény megalkotása után nem 
sokkal, 1894-ben értekezletet tartottak. Hangot adtak 
elégedetlenségüknek, mivel a bortörvény előírta az ere
det-megjelölést. A borkereskedők ez alkalommal egye
nesen a törvény előírásainak betartása ellen szálltak 
síkra. Fölhívást tettek közzé, amelyben az ország összes 
borkereskedőit arra szólították föl, hogy ne jelöljék 
meg a forgalmazott borok származását. „Magyarország 
minden szolid borkereskedője egy, a reális borkereske
delem érdekében hozott törvényt örömmel üdvözölt

volna. (...) Eddigelé a borok elnevezése nem anynyira 
az elhatárolt termelési helyet, mint inkább jellegét je
lentette ama terméknek, melynek nevét viselte. Csak ez 
által volt a magyar borkereskedőnek lehetséges (...) az 
emlékezetben megőrizni.”(t.i. az egyes vidékek borfaj
táit -  P.B.)3'1 -  érveltek a kereskedők. A bojkott másik 
okaként a törvény betarthatatlanságát jelölték meg. A 
borász-szakma szerint azonban a kereskedők csak azért 
akarnak kibújni a törvényes kötelezettségeik alól, mert 
a gyakorlat szerint az elnevezések csak és kizárólag a 
könnyebb eladhatóság miatt nem felelnek meg a valódi 
származási helynek, a más néven eladott borok szárma
zási helyének leggyakrabban semmi köze sincs a cím
kén föltüntetett származási helyhez, sőt ezzel a gyakor
lattal csakis a silány minőségű borok eladását kívánják 
elősegíteni.

A bortörvény körüli élénk szakmai viták folytatódtak 
a kilencvenes évtizedben is. Darányi Ignác földműve
lésügyi miniszter 1897-ben szakértekezletet tartott a 
mesterséges borok ügyében, amelyen részt vett a leg
több szakmai- és érdekcsoport képviselője: így a föld
művelésügyi minisztérium, a pénzügy-, a kereskede
lemügyi- és az igazságügy-minisztérium képviselői, a 
magyar bortermelők országos egylete, az erdélyi pince
egylet, a fiumei Lloyd kereskedelmi társaság, a Magyar 
Leszámítoló- és pénzváltó bank, a magyar szeszterme
lők országos egyesülete, a kisbér-füzitői cukorgyári 
részvénytársaság, és más gazdasági egyesületek is. Az 
értekezleten a legnagyobb vitákat a törkölybor kérdése 
váltotta ki. A résztvevők közül többen a törkölybor for
galomból való teljes kivonását követelték.35 Ezen kívül 
többen felszólaltak az olasz bor hazai borral való keve
rése (és magyar borként való forgalomba hozása) ellen. 
Egyesek magasnak találták a vegyvizsgálati díjat, Deil 
Jenő pedig azt javasolta, hogy a legnevesebb hazai bor
vidékeken bor-zsűrit állítsanak föl.36

A bortörvénnyel szemben megfogalmazott kifogá
sok között szerepelt, hogy a vegyészeti vizsgálat, de 
még a hagyományos kóstolás sem tudja teljes bizo
nyossággal megállapítani, hogy a vizsgált ital valóban 
bor-e, vagy pedig hamisítvány. Csiszár Zsigmond ja
vaslata szerint egyfajta bor-törzskönyvet kell létrehoz
ni: „Mennyivel biztosabb és helyesebb alap az, hogy 
minden termelőnek a boráról igazolvány állíttassák ki 
oly formán mint a lóról vagy a szarvasmarháról, s ez az 
igazolvány kísérje a bort a szőlőbogyótól egész a fo
gyasztó közönségig.”37 A termelő szüret után elkészí
tett kimutatását a tervezet szerint a községi elöljáróság 
hitelesítené. A termelő pedig, az eladott bormennyiség 
után igazolványt állítana ki, így pedig annál több bort. 
amennyit termelt, nem tudott volna eladni. A borkeres
kedők pedig minden december elsejéig kötelesek len
nének bejelenteni, hogy mennyi eladó bora van a követ
kező évre, mely mennyiség után az állam felragasztha
tó jegyeket állítana ki. A jegy nélkül eladott bor pedig 
hamisítványnak minősült volna a tervezet szerint.

*
A hamisítás kérdését a hazai „műbortörvény” nem 

oldhatta meg tökéletesen. Az Osztrák-Magyar Monar-
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chia nyugati felében ugyanis -  a többi nyugati példának 
megfelelően -  másképp szabályozták a borkészítés kér
dését, mint nálunk. Ott nem volt tilos a bőrgyártás, az 
egészségügyi feltételeken kívül lényegében az egyetlen 
megkötés az volt, hogy az árusított boron elvileg föl 
kellett volna tüntetni azt. hogy az ital természetes bor- 
e, vagy sem. A szőlőt nem tartalmazó mesterséges bo
rok készítéséhez szükséges anyagok az országba ezért 
általában a birodalom nyugati feléből érkeztek.38 Az el
ső bortörvény előtt ezeket a szereket nyugodt szívvel 
meg lehetett vásárolni, és számos hirdetéssel, reklám
mal találkozhatunk a korszakban, amelyek a bor szapo
rításához való csodálatos szereket, vagy egyenesen bor
készítéshez szükséges porokat hirdettek.

íme egy 1891-ből származó borkészítési recept, me
lyet egy becsületes prágai „extrakt-gyáros” ajánl:

„ Utasítás 100 liter bor készítésére 
2 kiló borkivonat jól összekevertetik 10 liter legfino

mabb reekt ifi kait 95%-nyi szesszel, mely keverékbe 88 
liter tiszta ivóvíz öntetik, mi által 100 liter kitűnő bort 
kapunk, mely a természetes bortól semmivel sem külön
bözik, az elegyítés tökéletes legyen, hogy az egyes al
katrészek egészen összevegyittessenek, ezen esetben a 
bor azonnal tiszta és iható lesz, de mégis ajánlatos a 
készítményt 8 napig tartani.

Hogy az összekeverés lehetőleg tökéletes legyen, 
kell, hogy ha zárt hordóban kezelünk, a hordócsapon 
200-250 litert egymás után lecsapoljunk és azokat a 
szádon ismét visszaöntsük. Nagyon előnyös azonban, 
ha a bort nyílt kezelésű hordóban készítjük, mert abban 
a bort könnyű szerrel színezhetjük és keverő rúddal jól 
összekeverhetjük, mikor ez megtörtént, ászokliordóba 
töltendő, és a hordó jól beszádolandó.

Ezen bor semmiféle romlásnak nincs kitéve akkor 
sem, ha az ászokhordó csak félig töltve volna, sőt hosszabb 
tartás által minőségén csak nyer és azért a készítő ér
dekében van. hogy mindig nagyobb mennyiségű bort 
készítse magának. A bor már 8 napi tartás után 
palaczkokba tölthető és azokban évekig eltart. Ezen ké
szített bor tehát kitűnően alkalmas arra, hogy a termé
szetes hazai bort, ha hozzákevertetik, tartósabbá tegye. 
Ha a készített bort a valódi borral oly módon elegy ille
tik. hogy a két bornem tökéletes keveréket képez és egy 
kevés ideig nyugton hagyatik, akkor a legjártasabb 
szakértő is a bort kifogástalannak fogja találni.

Borkivonatom tehát mindenkinek a legnagyobb hasz
not és nyereséget hozhat, és annak, a ki több mint 20 ki
lót vesz, az árból leengedek.

A kivonatom segítségével készített bor világos. Hogy 
az áru egészséges, jó  és az egészségügyi követelmé
nyeknek teljesen megfelel, azért jót állok.

Szélhámos czégek borkivonatomat utánozzák, és 
ezen lelkiismeretlen ámítok a vevőközönséget ártalmas 
és egészségtelen itallal csalják, azért kérem becses ve
vőimet, hogy ilyen szédelgőktől és azok felmagasztaló 
hirdetéseitől óvakodjanak. Én vagyok az egyedüli 
borkivonatgyáros, a többi mind értéktelen utánzás.

A bor színezése. A bor színezésére zamatos borporo-
....mát ajánlom, mely a bornak gyönyörű bordeauxvörös
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vagy aranysárga színt és tüzet ad, a por nagyon hatás 
és forró vízben azonnal felolvasztható, felolvasztása 
után a bort óvatosan kell színezni hogy a kívánt színár
nyalatot kapjuk.

A zamatos porból
bordeauxvöröst ....................................vörösborhoz
játszószínűt (Sillert) szintén............. vörösborhoz és
aranysárgát ......................... sárgaborhoz szállítok.
10 gramm ára 40 krajcár. Egy forintnak (levélbélye

gekben) elküldése után 20 grammot bérmentesen kül
dök. A színezés az elegyítés előtt történjék.

Zamatos boresszencziák a borok javítására és neme
sítésére, bordeauxi, burgundi, hochheimi, madeirái, 
medoc, moselbliimcheni, muscatlunel-muscatelli, 
nierensteini, porti, rieslingi, rusteri, steinberger, toka
ji. magyar borkivonatokat mindig készenlétben tartok, 
azok a bornak finom zamatot adnak. Egy kiló ára 5 fo 
rint (használati utasítással)

Cognac-kivonat kitűnő erős cognak azonnali készíté
séhez. Egy kiló ára 7 forint, készítési utasítással. Egy 
kiló 100-150 liter cognac készítésére elégséges.

Egyúttal kitűnő és híres esszencia különlegességei
met is ajánlom és pedig seprő-törköly, pálinka, Raky, 
Sajka és rozspálinka, borovicska, rum és szilvorium va
lamint a legfinomabb asztali likőrök készítésére. A ké
szítési utasítások ingyen csomagoltatnak hozzá. A sike
rért jót állok. Ezen esszencziák által teljes likőr-gyára
kat lehet felállítani.

Árjegyzék ingyen.
Pollak Károly Fiilöp 

esszenczia-különlegességek gyára Prágában 
távirati czím: Esszencziapollák Prágában. ” 39

A cseh műbőr kérdése szóba került a Budapesti Ke
reskedelmi Kamarában is. A magyar sajtóban megje
lent hirdetések hatására a kamara elhatározta, hogy bi
zottságot küld ki az ügyben.40 A vizsgálatok nyomán 
világossá vált. hogy az önérzetes prágai gyáros „bora” 
csapnivaló. A kortárs borász, próbaképp megrendelt 
egy adagot a bor-porból, elkészítette az italt, de ítélete 
lesújtó: „Színe egészen víztiszta, csak vastagabb réte
gekben kissé vörhenyes, íze rabvallató s szaga oly ke
véssé borszerű, hogy ezen műbor miatt bizony egészen 
nyugodtan alhatnánk, mert ha az ugyancsak Pollák által 
ajánlott borfestékkel a legszebb arany sárgára vagy vö
rösre festjük is, nem képzelek embert, ki azt borképpen 
elfogyasztaná.”41

A „műbortörvény” rendelkezéseket tartalmazott az 
eredet-megjelölésére is. Tilos volt tehát a bort olyan 
megjelölés alatt árusítani, amelyhez annak nem volt kö
ze, illetve a házasított borok esetében a szabályozás 
előírta, hogy azon bor után lehetett elnevezni, amely 
bor a keverés után létrejött bor nagyobbik felét (vagy 
legnagyobb részét) adja ki. A kérdés szabályozása in
dokolt volt, mint az a fentiekből kiderült, a borhamisí
tás egy nem elhanyagolható részét éppen az eredet
megjelölés fölöttébb szabad értelmezése jelentette. 
Azonban a törvény egyik célja, a magyar borok hírne
vének védelme ezen törvénnyel, csak az ország terüle



történeti szemle

tén valósulhatott volna meg. A magyar borok híre azon
ban sajnálatos módon nem csak attól függött, vajon si
kerül-e a hazai hamisításoknak gátat vetni (és természe
tesen a hamis borok külföldre való kijutását megakadá
lyozni), hanem attól is. hogy a külföldön gyakorlattá 
vált hamisítások mennyire ássák alá a botrányok tépáz
ta magyar borok hírét.

Borhamisítás pedig külföldön is akadt bőven. A la
pok a legelképesztőbb híreket szállították a különféle 
európai, sőt, távol-keleti borhamisításról. Egy cikk pél
dául egy ki-cse-nek nevezett kínai porról tudósított, 
melyet állítólag gabonából készítenek, és a belőle ke
vert „bort" akár két-három évig is el lehet tartani.42 Eu
rópa sem maradt ment a borhamisítástól. Mivel az eu
rópai államok többségében nem találunk a hamisítást 
szigorúan tiltó szabályozást, nem csoda, hogy minde
nütt fölbukkannak a gyártott borok, és az ezzel járó 
„kellemetlenségek." Németországban a fehér asztali 
borok esetében a közönség kedvelte a zöldes színt. 
Nem meglepő tehát az eset, amelyben egy kölni hiva
talnok a Rajna-vidékről rendelt bor fogyasztása után 
egész családjával együtt rosszul lett, és a vizsgálat ki
mutatta, hogy a bor arzénsavas rezet tartalmazott. Az 
eljárás során a kereskedő azzal védekezett, hogy a csap 
köré csavart zöld színű rongy miatt történhetett a mér
gezés. A védekezés azonban nem állt meg, így a keres
kedőt 500 márka pénzbüntetés megfizetésére kötelez
ték.43 Az igazán húsbavágó esetek természetesen azok 
voltak, amelyek valahogyan kapcsolatban álltak a ma
gyar borokkal. A magyar, és különösen a tokaji borok 
külföldi hamisítása az egész korszakot végigkísérte. A 
rossz tapasztalatok nyomán a közvélemény úgy tekin
tett Németországra, mint olyan különös országra, ahol 
minden patikus maga készíti el a gyógyszerként kimért 
tokaji bort. Például Schweidnitzben, Porosz-Sziléziá
ban Anna Schwatz kocsmárosnét 100 márka bírságra, 
és az ítélet közzétételére ítélték, mert teljesen közönsé
ges bort cukrozott, és hozott forgalomba tokaji aszú
ként.44 Baross Károly, a Borászati Lapok szerkesztője 
meg is jegyezte: „De nemcsak idehaza kell erélyes tör
vény a borhamisítás ellen, ideje volna borainkat a kül
földön is védelembe venni, különösen Németország
ban, a hol már lassan külön iparágat képez a magyar 
borok gyártása.”45 A magyar borok hírnevét Németor
szágban valóban rontotta a magyarországi és a német 
hamisítási gyakorlat. 1890-ben a mainzi Weinbau und 
Weinhande! c. lapban (1890/21) megjelent „Versüsster 
Ungarwein” című cikke igen keményen leszólja a ma
gyar borokat46

A németek mellett a franciák sem maradtak el hami
sításban. A sajtó felháborodottan kommentálta az 
1888-as francia bortörvényt, amely ugyan szigorúan 
előírja, hogy a belkereskedelmi forgalomba hozott bo
rok címkéjén föl kell tüntetni, hogy az ital cukorral, 
vagy más, esetleg teljesen mesterséges módon készült, 
ellenben az exportra szánt borok esetében már nem.47 A 
címkén föltüntetett adatok hitelessége tehát a külföldi 
borok esetében éppoly kevéssé volt megbízható, mint a 
hazaiaké. Az az eset is előfordult, hogy egy gyanútlan

vendég által megrendelt Chateau Margean feliratú bor 
címkéje épp a hűtő-tartóban ázott le. láthatóvá téve a 
„Gróf Nádasdy Ferenc 1875-iki gyoroki Kádárka" cím
két. A vendég utánajárt a dolognak, és így kiderült, 
hogy francia tulajdonoshoz került a gróf szőlője, és a 
borkészletet palackonként 75 kr-ért megvásárló új tu
lajdonos azt átcímkézve immár 4 ft-ért adta el a ven
déglőnek 48 Ilyen eset természetesen nem fordult elő 
gyakran. Olyan viszont már igen, hogy francia kereske
dők magyar vörösbort vásároltak föl, és azt francia bor
ral házasítva, mint francia bort adták el. Ezek a borok 
természetesen nem a legjobb minőségű magyar borok 
voltak, hanem a silányabbak, amelyeket olcsón tudtak 
beszerezni a kereskedők. A borok javítása, házasítása 
és más név alatt való értékesítése mellett a teljesen 
mesterséges úton készült borok fogyasztása sem volt 
ritka Franciaországban. „Páris többnyire gyártott bort 
fogyasztott és fogyaszt most is, neki csak az olcsó bor
kő és seprő és festő-mályva kellett és maga elkészítette 
a főváros cordonján belül asztali italát."41'  A nem meg
felelő szőlő- és borkezeiésnek nem csak Németország
ban. hanem a jóval több bort termelő Franciaországban 
is voltak áldozatai. 1888-ban például letartóztatták gr. 
Villeneuve nizzai bortemelőt hamisítás vádjával. A fej
lemények ebben az esetben megdöbbentőek: az ügyész
ség ugyanis 11 holttestet exhumáltatott. Az elhunytak 
valamennyien fogyasztottak Villeneuve borából és a 
vizsgálat során kiderült, hogy a bortermelő a szőlőt ar
zéntartalmú szerrel kezelte, és a következő évben ami
kor más szőlőkezelési módszert választott, ahhoz az 
előző évben arzénnal érintkezett, nem megfelelően 
megtisztított edényt használta.50

A magyar piacot leginkább fenyegető hamisbor-ter- 
melő terület a szomszédban helyezkedett el. A magyar 
koronához tartozó, de a szűkebb értelemben vett Ma
gyarország részét nem képező Fiume a század végére 
egy virágzó hamisbor-gyártó területté változott. A terü
leten folytatott gyakorlat rávilágított arra a megoldatlan 
problémára, amely az osztrák és a magyar területek el
térő bortörvényeiből fakadt. A Fiumei terület, és Isztria 
nem csak mesterséges borkészítéséről híresült el, ha
nem arról is, hogy ez a terület a hamis borok egyik köz
vetítő-területe volt. 1896-ban egy nagyobb bor-botrány 
pattant ki. A közvélemény városvezetést elítélő hangu
lata nyomán a képviselőtestületben interpellálták a vá
rosi vezetést, és erre kiderült, hogy a vezetésnek van tu
domása arról, hogy Ausztriából egyre nagyobb men
nyiségű hamis- és műbort hoznak be. A városi egész
ségügyi bizottság mozgásba lendült, dr. Pillepich főor
vos részletes jelentést tett a műbőr-ügyben, melyben 
megállapította, hogy már az előző évben érkeztek na
gyobb szállítmányok Dalmáciából és Isztriából. A bo
rok legtöbb esetben anilinnal festett borok voltak. A vá
rosi hatóság megkereste az osztrák hatóságokat azzal, 
hogy Fiúméban megbüntetik azokat, akik hamis bort 
hoznak be az országba, ezzel párhuzamosan a város ké
relmére gr. Battyhány Lajos királyi kormányzó a ma
gyar kormányhoz fordult, hogy keresse meg az osztrák 
kormányt az ügyben. Az osztrák kormány rendeletben



szólította föl a hatóságokat, hogy világosítsák föl az ér
dekelteket, arról, hogy nem szabad Fiúméba ilyen bort 
bevinni. 51 A helyzet azonban nem sokat változott. A 
hamis- és műborok behozatala nem szűnt meg egyik 
napról a másikra. Az Isztrián működő műborgyárak ter
mékeit leggyakrabban Dalmácián keresztül hozták be 
hajón, mert így kevéssé volt feltűnő. Ha azonban a be
szállítani kívánt borról mégis kiderült hogy műbor, ak
kor azt a pénzügyőrök elkobozták. így járt Pick Izidor 
fiumei bornagykereskedő, aki az eljárás alatt bevallot
ta, hogy a „bort” a barcolai gyárból vette és csak az üz
let biztonsága érdekében szállította Dalmácián keresz
tül.52 Az isztriai bőrgyártás mára helyi kereskedelmi és 
iparkamarának is szemet szúrt: „E visszás állapot oka a 
műborgyártás, a melynek legszégyenteljesebb fattyúhaj
tása pedig a Trieszt melletti Barcolában levő hatósági
lag engedélyezett műborgyárak. Április hóban Bar- 
colából 23.460 hektoliter, állítólag olasz és isztriai bort 
vittek ki, bevittek pedig oda -  nagymennyiségű 
asszuszőlőt. tamarindot, czukrot, szeszt, gliczerint és 
más, a műborgyártáshoz szükséges anyagot. A barcolai 
bor ára pedig 8-12 forint volt hektóiiterenkint!”5' Az 
iparkamara a borgyártáshoz szükséges anyagok bevitelé
nek megtiltásában látta a helyzet megoldását. A barco
lai gyár mellett Triesztben is készítettek műbort. A sza
bályozás ugyan Ausztriában eltért a magyartól, itt lehe
tett műbort gyártani, csak éppen nem lehetett megté
veszteni a fogyasztókat, természetesen iparengedélyre 
lett volna szükség, és adót kellett volna fizetni a tevé
kenyég után. Ezeket a feltételeket a trieszti raktárakkal 
rendelkező „Tratelli de Gioia” molfettoi bornagykeres
kedő cég nem teljesítette, az itteni raktáraiban nagyban 
készítették a műbort. Végül egy rendőrségi razzia során 
a Via San Lazzaron lévő raktárban nagymennyiségű 
műborkészítéshez alkalmas anyagot foglaltak le. A tu
lajdonosok ellenszegültek a rendőrség intézkedésének, 
őket letartóztatták. Az eset nyomán a trieszti lapok 
megírták, hogy ..Triesztben nagyban folyik a bőrgyár
tás.”5'1 A trieszti műborgyártás nem minden alapanya
gát hozták külföldről. Nagymennyiségű tamarind- 
kivonat készült a triesztben működő „extrakt-gyárban.” 
Magát a tamarindot a gyár Kelet-Indiából importálta. A 
kivonatot pedig mint „hűsítők” készítéséhez nélkülöz
hetetlen anyagot reklámozták, de valójában mindenki 
tudta, hogy a tamarind-kivonat egyetlen ital készítésé
hez szükséges igazán, mégpedig a mesterséges boré
hoz. Mivel azonban nem volt megfelelő jogszabály, a 
hatóságok nemigen tudtak semmit tenni az ügyben. Vé
gül a városi hatóság megkeresésére az osztrák egész
ségügyi tanács foglalkozott a tamarind-kérdéssel, meg
állapítva, hogy az anyag káros az egészségre.55

Természetesen nem csak az Isztrián készítettek mű
bort, hanem Fiumében is. Az 1896-os hamisítás egyik 
leleplezője, Benysek gyógyszerész így ír a helyi pan
csolásról:

„A legjobb bizonyítéka miként gyártják Fiúméban a 
bort, a következő vevény, a mely után egy itteni „úri 
ember ” borait készíti.

Az ő bora a következő anyagokból állott:

I 'A kg mazsola 
I kg szárított füge 
250 gr bodzabogyó 
5 I szesz 
95 I víz
Három napi áztatás után szag- és izjavítás végett 

hozzáadatott még:
250 gr glyczerint
500 gr borkősavat és végre
200 gr „Succo di Medoc" (Medoc-lé)
Ezen Medoc-lé többnyire Olaszországból lesz Auszt

riába becsempészve és vizsgálataim nyomán áll: 
Orseille és Rosanilinnek glyczerinbéli oldatából.”56 

Az így készült ital, amellett, hogy műbornak minő
sült, a vegyész vizsgálata szerint még mérgező is volt, 
mivel ólmot és cinket is tartalmazott.

A fiumei és trieszti borhamisítás és bőrgyártás ered
ményei pedig minden bizonnyal eljutottak Magyaror
szágra is. Nem csak maguk a hamis- és műborok, ha
nem egy újabb hamisítási gyakorlat is. A szakmai kö
rök megállapítása szerint a század utolsó éveiben a bor
törvény ellenére emelkedett a hamisítások száma és a 
gyakorlat azt mutatta, hogy a hamisítás más módszerei 
kerültek előtérbe. A Dunántúl Ausztriával határos ré
szén és Budapesten a borkereskedők egyre nagyobb 
mennyiségű mazsolát és fügét vásárollak, természete
sen a teljes diszkréció kikötése mellett. Sőt. a leleplező
dés veszélyét csökkentendő, a kisebb városokban mű
ködő borkereskedők gyakran más nevére, a szomszéd 
településre küldették a szállítmányt.57

A bortörvény előírta a gyanús borok megvizsgálását 
végző „állandó és vegykísérleti állomással felszerelt” 
(11 §) szakértő-bizottságok létrehozatalát. A hazai bor- 
hamisítás méretéről némi fogalmat alkothatunk az ezen 
bizottságok által végzett vizsgálatokról szóló beszámo
lókból. A bortörvény megalkotását követő hat évben a 
bizottság az alábbi eredményeket mutatta föl:

megvizsgáltatott, előállítása vagy elnevezése miatt 
törvénybe ütközött

év hány féltöl hány minta hány féltöl hány minta
1894 37 87 14(37%) 26(31%)
1895 32 104 21 (65%) 53(51%)
1896 51 177 39(76%) 90(51%)
1897 70 314 43 (61%) 143 (45%)
1898 261 869 137 (52%) 360(41%)
1899 721 2276 259(36%) 465 (20%)
összesen 1172 3827 514(44%) 1 137 (30%)

F o r r á s :  A budapesti állandó borvizsgáló szakértő-bizottság 
1899. évi jelentése

A borvizsgáló bizottság -  mint az az adatokból kitű
nik -  egyre fokozódó aktivitással dolgozott. A meg
vizsgált minták változó hányada volt kifogásolható 
(30-51%). Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Nyilván
való, hogy a bizottsághoz a hamis borok csak egy része 
jutott el. A hamisítás területi megoszlására az 1899-es 
év vizsgálati eredményeiből következtethetünk:
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sorszám törvényhatóság
megvizsgáltatott előállítás miatt 

kifogás alá esett
hány
féltől

hány
minta

hány
féltől

hány
minta

1. Abauj-Torna 8 11 1 1
2. Arad 5 14 2 3
3. Árva 12 36 2 2
4. Bács-

Bodrogh
16 29 10 20

5. Baranya 12 39 4 13
6. Békés 4 8 1 4
7. Bereg 4 13 - -

8. Bihar 15 59 4 8
9. Borsod 14 19 3 4
10. Csanád 2 3 1 2
11. Csongrád 2 4 - -

12. Esztergom 7 14 2 4
13. Fejér 13 26 5 5
14. Gömör-

Kishont
2 2 - -

15. Győr 2 4 2 4
16. Hajdú 3 5 - -

17. Heves 27 57 10 13
18. Hont 3 5 1 1
19. Jász N-K-Sz. 4 5 2 2
20. Komárom 2 11 1 5
21. Krassó-

Szörény
4 7 1 1

22. Liptó 14 35 5 5
23. Máramaros 1 3 - -

24. Moson 1 6 1 2
25. Nógrád 2 3 2 5
26. Nyitra 6 12 3 4
27. Pest-Pilis stb. 62 177 23 37
28. Pozsony 5 22 2 14
29. Sáros 1 2 - -

30. Somogy 15 52 4 5
31. Sopron 11 18 4 5
32. Szabolcs 4 11 2 r~
33. Szatmár 8 30 - -

34. Szepes 1 2 - -

35. Szilágy 5 17 2 5
36. Temes 4 5 2 3
37. Tolna 40 93 12 35
38. Torontál 19 67 12 32
39. Trencsén 1 1 - -

40. Ugocsa 2 8 - -

41. Ung 2 10 1 2
42. Vas 9 14 2 2
43. Veszprém 6 17 - -

44. Zala 76 305 41 70
45. Zemplén 38 117 10 18
46. Zólyom 3 4 2 2

th.városok
47. Budapest 89 327 26 38
48. Arad 10 54 4 15
49. Debrecen 24 54 4 4
50. Győr 2 6 - -

51. Hódmezöv. 3 7 - -

52. Kassa 3 3 2 2
53. Nagyvárad 33 107 17 24
54. Pancsova 3 12 1 1
55. Pécs 29 143 8 14
56. Pozsony 5 58 2 4
57. Sopron 4 40 1 3
58. Szabadka 1 2 1 2
59. Szatmár 2 4 - -

60. Szeged 5 29 2 4
61. Temesvár 1 2 - -

62. Újvidék 1 3 - -

63. Vcrsecz 1 2 - -

64. Zombor 4 17 2 3
65. Fiume 4 4 2 2

összesen 721 2276 254 456

F o r r á s :  A budapesti állandó borvizsgáló szakértő-bizottság IS99. 
évi jelentése

A kimutatás jelzi, hogy a budapesti székhelyű bor
vizsgáló bizottság által megvizsgált minták szerint a 
budapesti mintákon kívül többek között a zalai, a tol
nai, a torontáli, nagyváradi és pest megyei adatok mu
tatnak nagyobb arányú borhamisításra. Az adatok sze
rint természetesen a borvidékek is mérhető aránnyal 
szerepelnek, de ezek mellett egyéb területek is, melye
ket egyébként nem mint nagy borvidékeket tartunk szá
mon. Ez jelezheti azt, hogy a hamisítás nagy hányada 
köthető a borkereskedőkhöz. Ilyen példa a zalai terület, 
amely a korabeli híradások szerint az új típusú, a ma
zsola és a füge segítségével végzett hamisítás egyik te
rületévé vált. Az erdélyi borvizsgáló bizottság ugyan
ebben az évben 338 mintát elemzett. A vizsgált minták 
közül 161 természetesnek, 176 mesterségesnek bizo
nyult, 43 esetben pedig eljárás indult az elnevezés hely
telen használata miatt. A mesterséges borok közül 139- 
et meg kellett semmisíteni, sóval 27, ecettel 10 bort kel
lett denaturálni.

sjs
1899-ben a bortörvény végrehajtására országszerte 

erélyes és összehangolt lépéseket tettek. Ennek kereté
ben három Sopron megyei kereskedő kihágási ügye ért 
véget a minisztérium harmadfokú marasztaló ítéletével. 
Lipschitz Simon német-keresztúri kereskedőt mestersé
ges bor készítéséért 15 napi elzárásra, és 300 korona 
pénzbüntetésre, mesterséges bor forgalomba hozatalá
ért további 300 korona büntetés megfizetésére, Kohut 
Edgár Lipót ágfalvi kereskedőt mesterséges bor készí
téséért 20 napi elzárásra, és 200 korona megfizetésére, 
Kohn Jakab soproni borkereskedőt mesterséges bor for
galomba hozataláért 400 korona büntetés megfizetésé
re, valamint az eladott bor árának (3000 korona) jóté
kony célokra megfizetésére kötelezték. Az elítélt bor- 
kereskedők mesterséges bor-készletét elkobozták, de-
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naturálták, és ipari célra értékesítették, a befolyt ősz- 
szeget pedig jótékony célra fordították.58

A következő év hozta azonban az igazán nagy meg
lepetést. 1900-ban ugyanis eljárás indult egy igazán 
nagy borkereskedő cég ellen. Az „Engel József és fia” 
pécsi bomagykereskedő cég, melynek tagjai Engel Mi
hály és ifj. Engel Adolf voltak, kiterjedt üzleti és poli
tikai kapcsolatokkal rendelkezett. Mivel ez köztudott 
volt, az ügy kipattanásakor senki sem gondolta volna, 
hogy egy vizsgálatnak valódi következményei lehetné
nek. A cég, mely a filoxéra alatt is nagymennyiségű 
bort tudott eladni, már Bosznia okkupációja idején is -  
több más nagykereskedővel együtt -  szállított a hadse
regnek (hamis) bort. Következmény nélkül, annak elle
nére, hogy a lapok beszámoltak a hamis bor hatásáról: 
„Eszékről írják, hogy e napokban a katonai élelmezési 
bizottság ezerhatszáz akó bort öntetett a Drávába. A 
bort a főszállító egy pécsi borkereskedőtől vette, és mi
dőn a bort a katonai bizottságnak átadták, kitűnt, hogy 
ez tulajdonképpen nem is bor, hanem ténta színű utála
tos keverék. Gyalázatosán rá akarták szedni a katonai 
kincstárt.”59 A katonák ellátása a gyakori minőségi ki
fogások ellenére nem javult számottevően. Az élelme
zést később egy budapesti, bécsi és zágrábi kereske
dőkből álló konzorcium vette át (Deutsch Ignácz et 
Sohn néven). A szállítás a közös hadügyminisztérium
mal kötött szerződés alapján történt, amelyben kikötöt
ték a minőséget is. Borból egy katona naponta fél me- 
szelyt (36 cl) kapott. Az átszervezés után ennek ellené
re a bor: „A legsilányabb lőre volt az. a mit megkóstol
tam s mióta számban van az íze. kezdem érteni a had
seregben előforduló hasfájási stb. eseteket."6" A közvé
lemény tehát, a lapok nyomán meg volt győződve arról, 
hogy az okkupációs hadsereg katonáinak problémáiért 
többek között a pécsi „fukszinos bor" a felelős. Ugyan 
a következő évben végzett vizsgálat alkalmával is je
lentős mennyiségű fuchsinos bort találtak az Engel- 
pincékben. de ezek után is tovább folyt a hamisítás.61 
Az igen jövedelmezőnek bizonyult bőrgyártásra végül 
egy 1898-as feljelentés tett pontot. Októberben, ennek 
nyomán a budapesti rendőrség 135 üveg bormintát vett, 
amit azonban az illetékes rendőri hatóság még az állan
dó borvizsgáló bizottság szakvéleményének kikérése 
előtt szabálytalanul kiadott a vádlottaknak, akik termé
szetesen azt azonnal kiöntötték. Aznap csak 8 üveget 
sikerült visszaszerezni, ami azonban nem volt elegendő 
a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére. (Nem is be
szélve arról, hogy ekkor már a pecsét is hiányos volt). 
Ekkor „Pécsen sem hitte senki sem. hogy Engeléket el 
lehet ítélni. Ottani hírek szerint a czég egyik tagja egy 
fekete okmánytáskát mutogatott, aminek azt a csalha
tatlan erőt tulajdonította, hogy ameddig ő ezt csukva 
tartja, bántódás nem érheti, „mert ha kinyitom -  szólt -  
megalázok sok nagy urat, mert sok százezer frt váltója 
van benne előkelő magyar embereknek. Ha elítélnek, 
leálczázom őket.”62 Az ügyet ekkor azonban már nem 
tudták eltussolni. A vizsgálatba bekapcsolódott a Föld
művelésügyi Minisztérium (dr. Lónyay), a Belügymi- 

__nisztérium (dr. Sélley) és a rendőrség (Krecsányi)

egy-egy képviselője. A vegyészeti vizsgálatok lehetet
lenné válása miatt a pénzügyigazgatóságok és a vasutak 
kimutatásai és statisztikái alapján tudták bizonyítani a 
hamisítást. Ezekből kiderült, hogy a cég 1898. okt. 31- 
ig terjedő egy évben vasúton 1253 hl szeszt, és 110 t 
cukrot hozatott, és hogy ebben az időben Pécsre érke
zett 27.700 hl bor és 348 hl must, amelyből magyar és 
horvát származású csak 1169 hl, a többi 26.530 hl mind 
olasz volt.63 Egyértelművé vált, hogy a cég nem csak 
mesterséges bor készítésével foglalkozott, hanem ide
gen (olasz) eredetű bort hazaiként, törkölybort pedig 
borként adott el. Az ügy a cég tagjainak elítélésével zá
rult. A 20 napi elzárással, a lehető legnagyobb pénz- 
büntetés kiszabásával és több ezer hl bor elkobzásával 
a szakmai lap szerint „A magyar bortermelők különb 
újévi ajándékot nem kaphattak, mint ezt az ítéletet.”

AZ 1 908-AS BORTÖRVÉNY 
A  H A M IS ÍT Á S  P R O B L É M Á J Á N A K  Ú JA B B  
M E G O L D Á S I KÍSÉRLETE

Az 1893-as „műbortörvény” megszületése után las
san megváltozott a bőrgyártás kezelése az európai álla
mok többségében. A századforduló után a német, fran
cia, olasz bortörvények a korábbi megoldásoknál lé
nyegesen szigorúbb szabályozása már egészen más 
fénybe helyezte a sokáig legradikálisabbnak számító 
magyar törvényt. így aztán, amikor az osztrák bortör
vény 1907-ben végre szigorúbb szabályokat állapított 
meg mint a magyar, a hazai szakemberek évtizedes ál
ma látszott megvalósulni: nevezetesen, hogy a közös 
vámhatár miatt figyelmen kívül nem hagyható osztrák 
szabályozás szigorúsága lehetőleg ne múlja alul túlzott 
mértékben a magyart. Mivel az 1893-as törvény után 
nem született olyan osztrák törvény, amely tiltotta vol
na a mesterséges bor készítését, a szakemberek nem lát
ták tökéletesen végrehajthatónak a magyar 
„műbortörvényt” sem. Ez a helyzet oldódott meg az 
1907-es osztrák és az erre mintegy válaszképp 1908- 
ban megalkotott második (egyben a korszak utolsó), 
szigorúbb és szemléletében az előző, 1893-as törvény
től több pontban különböző magyar bortörvénnyel.

Az új magyar bortörvény születését megelőző tíz év
ben már folytak tárgyalások az osztrák féllel, amelyek 
célja az volt, hogy a nyugati birodalom-félben is legyen 
végre tilos a mesterséges bor készítése (amely addig, a 
megfelelő iparűzésre vonatkozó szabályok betartásával 
megengedett volt). A tárgyalások nyomán 1907-ben szü
letett meg az osztrák bortörvény, amely megtiltotta a ha- 
misított/mesterséges borok készítését és forgalomba ho
zatalát. A két birodalom-fél között létrejött, kereskedelmi 
viszonyokról szóló szerződésbe -  a magyar fél szándékai 
szerint -  bekerült az is, hogy annak 10 éves tartama alatt 
az osztrák szabályozást nem fogják enyhíteni. Ennek el
lentételezésére a magyar fél fölajánlotta, hogy új, a ko
rábbinál szigorúbb, az osztrák megoldáshoz közelebb ál
ló bortörvényt alkot: „A bortermelés s a borforgalom vé-
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delme érdekében a következő megegyezés jött létre:

1. A magyar szent korona országaiban legkésőbb a 
jelen szerződés életbeléptetésétől számított egy év le
forgása alatt új bortörvény alkotandó, a mely a termé
szetes bor védelme, bort tartalmazó és borhoz hasonló 
italok készítésének korlátozása, valamint a bor s az 
előbb jelzett egyéb italok forgalma tekintetében leg
alább oly szigorú rendelkezéseket tartalmazzon, mint 
az 1907. évi április 12-iki osztrák törvény (R. G. Bl. 
210. szám).

2. A birodalmi tanácsban képviselt királyságokban 
és országokban a jelen szerződés tartama alatt nem fog 
olyan uj törvény alkottatni, a mely a bor, a must és a 
borczefre forgalma tekintetében kevésbé szigorú ren
delkezéseket tartalmazna, mint az 1907. évi április 12- 
iki törvény (R. G. Bl. 210. sz.)” -  szólt a szerződés 
XXI. cikke.64

Ennek megfelelően az 1908-as bortörvény több lé
nyeges pontban eltér a korábbi. 1893-as szabályozástól. 
Míg az 1893-as törvény a mesterséges bor meghatáro
zásával közelíti meg a problémát, az 1908-as már a bor 
meghatározásával, úgy, hogy fölsorolja a borkezelés
ben fölhasználható anyagokat, valamint a megengedett 
eljárásokat. így a korábbi szabályozás által rendeleti 
szintre utalt kérdést -  a korabeli osztrák és német pél
dákkal egybevágóan -  törvényi szinten rendezi.

A borkezelési eljárások közül -  a korábbi, enyhébb 
szabályokkal szemben -  az új törvény szigorította a 
szesz, a cukor és egyéb anyagok hozzáadásának lehető
ségét, teljesen kizárva a répa- és nádcukron kívüli cu
korfajták, a mazsola és mindenféle szárított gyümölcs 
fölhasználását.65

Mivel a korábbi hamisítási gyakorlat sokfélesége 
megkívánta, hogy a korábbi törvényben nem kellően ki
fejtett forgalomba hozatal fogalmát tisztázzák, az új tör
vény meghatározta, hogy alkalmazásában mi is a forga
lomba hozatal: nem csak az áru eladása minősül tehát an
nak. hanem mindenféle visszterhes átruházása, ezen kí
vül pedig az ezekre irányuló ajánlat, hirdetés, kínálat is.

Már az 1893-as bortörvény is tartalmazott külön ren
delkezéseket a tokaji borokra, azonban az 1908-as tör
vény már egy egész fejezetet szentelt a hegyaljai borok
nak. Az új szabályozás pontosan meghatározta a tokaji 
borvidékhez tartozó területet, kimondva, hogy csak az itt 
termelt szőlőből készült borokat lehet bármely, a tokaji 
borvidékhez köthető név alatt forgalomba hozni. A bor
vidék területének meghatározására azonban más, a ko
rábbi törvényben nem szereplő megoldás miatt volt szük
ség. Az 1908-as szabályozás ugyanis csak a helyi fo
gyasztás céljára tette lehetővé más borvidékről származó 
bor bevitelét. Az ilyen bor beviteléhez engedélyre volt 
szükség, melyet a földművelésügyi miniszter által felha
talmazott hivatalos közegek adtak ki. Ezt csak olyan sze
mély kaphatta meg, akit a korábbi bortörvény rendelke
zéseinek megsértése miatt nem büntettek meg. A bevite
li engedély legfeljebb egy évi szükségletet fedező bor
mennyiségre vonatkozhatott. A bevitt -  és engedéllyel 
már rendelkező -  borról tájékoztatni kellett a községi 
elöljáróságot és azt elkülönítve, származási helyét feltün

tetve kellett tartani. Ezen szabályok elsősorban a helyi fo
gyasztókat védték. A szabályozás tartalmazott emellett 
olyan elemeket, melyek a tokaji hírnevét a borvidék ha
tárain túl voltak hivatva megvédeni. Nem volt megenge
dett tehát olyan bor kivitele, mely nem helyben termett, 
azzal a szigorítással, hogy a tokaji borvidék területén lé
vő vasút-, hajó- és postaállomások sem fogadhattak 
olyan borküldeményt, mely máshonnan érkezett és amit 
onnan kívántak továbbküldeni. Ez a rendelkezés meg
akadályozta az állomásokon átcímkézett borküldemé
nyekkel megvalósított eredethamisítást. Ami pedig a 
nem megengedett anyagok fölhasználását illeti, -  tekin
tettel az aszú elterjedt hamisítására -  a törvény tiltotta a 
mazsola bevitelét a borvidék területére. (Ez természete
sen a nagy tételben bevitt mazsolára vonatkozott.)

Az új bortörvény új, részletesebb szabályozást tartal
mazott a borseprőre, a törkölyre, a gyümölcsborokra és 
a pezsgőre. Míg a korábbi szabályozás nem kezelte a 
seprő kérdést és a törkölybor -  természetesen minősé
gének feltüntetése melletti -  forgalomba hozatalát sem 
tiltotta, az 1908-as törvény csak a termelőnek engedte, 
hogy saját borának seprőjét fölhasználja és az abból ké
szült bort eladja. Ami pedig a törköly-kérdést illeti, 
ezen törvény csak házi fogyasztásra szánt törkölybor 
készítését tette lehetővé azon négy kataszteri holdnál 
kisebb szőlővel rendelkezőknek, akik nem foglalkoz
nak bor. must cefre stb. adásvételével.66 Törkölybort 
ezen túl -  tekintettel a korábbi visszaélésekre -  legfel
jebb három napos törkölyből lehetett készíteni és azt a 
községi elöljáróságnak be kellett jelenteni. így -  a ko
rábbi enyhébb szabállyal ellentétben -  a törkölybor for
galmazásának lehetősége megszűnt. Gyümölcsbor ké
szítését nem tiltotta a törvény, de túl a korábbi szabá
lyozás által előírt megjelölési kötelezettségen, előírta 
az elkülönített raktározást. Az új szabályozásban törvé
nyi szintre került a pezsgő és a habzóbor fogalmának, 
valamint előállítási módjának meghatározása.

Az 1908-as törvény büntető rendelkezései szigorúbb 
szankciókat helyeztek kilátásba, mint a korábbi bortör
vény. Hamisítás kihágását a törvény minimum 8, maxi
mum 3 hónapban határozta meg -  szemben a korábbi 
szabályozás 2 hónapos felső határával és korlátlan eny- 
hítési lehetőségével az e mellett kiszabandó pénz- 
büntetés pedig a korábbi 25-300 Ft-os keret széthúzá
sával 10-1000 Ft-os új tartományban vált lehetségessé 
úgy, hogy egyúttal kiszabandó volt az elzárás is. Ezzel 
a szankcióval fenyegette nem csak a hamisítókat, ha
nem azokat is, akik például törkölybort hoznak forga
lomba, vagy a tokaji borra vonatkozó eredetvédelmi 
szabályokat sértik meg, míg a korábbi szabályozás ezt 
csak a hamisításra tartotta fenn. Megállapítható, hogy a 
törvény büntető rendelkezései differenciáltabbak, mint 
az 1893-as törvényben szereplő rendelkezések.

Az 1908-as bortörvény kidolgozottabb, a hamisítá
sok elleni fellépésben jobban használható jogszabály 
volt, mint a korábbi. A büntető rendelkezések kidolgo
zottsága, és a törvény végrehajtását biztosító megoldá
sok pontosabb meghatározása egyértelműbbé tette az 
alkalmazást.
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KITEKINTÉS
A vizsgált korszakban az 1908-as volt az utolsó bor

törvény. A hamisítások látványos korszaka a századfor
duló után lassan lezárult, és elmondható, hogy egyre ke
vesebb hangos botrány jelent meg a sajtóban. A hamisí
tás és egyben a hazai borászat filoxéra utáni probléma
köre nem sokkal 1908 után teljesen átalakult. Az ország 
területének I. világháború utáni megváltozása, a keres
kedelmi kapcsolatok átalakulása új feladatok elé állítot
ták az érdekelteket. A Monarchia által biztosított nagy 
felvevőpiac megszűnt, az utódállamok vámpolitikája 
pedig nem kedvezett a magyar borkivitelnek. A hazai 
termelés mintegy felét exportálni kívánva, sokkal job
ban kellett igazodni a világpiac által támasztott követel
ményekhez. Ez a körülmény, valamint az. hogy a borá
szat technikai háttere időközben továbbfejlődött, új bor
törvény kidolgozását tette szükségessé. Az 1924. évi 
IX. te. sok szempontból megőrizte az 1908-as bortör
vény szellemét és szerkezetét. Mégis -  kitekintésként -  
érdemes néhány különbségre fölhívni a figyelmet. A 
magyar borok számára elérhető piac a magasabb alko
holtartalmú borokat preferálta, és erre válaszképpen az 
új bortörvény a korábbi technikák alkalmazásán kívül 
az újdonságnak számító fagyasztást kifejezetten enged
te, valamint a bor följavítására a korábbiakon kívül en
gedélyezte az ugyanazon területről származó szőlő, és 
must-sűrítmény alkalmazását. Változott a törkölybor
készítés lehetősége is. Míg korábban csak kisebb szőlő
birtok tulajdonosa készíthetett saját használatra ilyen 
bort, az !924-es szabályozás megengedte a nagyobb 
szőlőtulajdonosoknak is. a szőlőterület nagysága alap
ján, a megműveléséhez szükséges munkásszám arányá
ban a törkölybor-készítést. A felelősségi szabályok vál
tozása kapcsán föl kell hívni a figyelmet arra, hogy az 
új bortörvényben már a csapos is felelős az általa ki
adott borért, mivel ő az, akinek a kezén biztosan átmegy 
a bor.

ÖSSZEGZÉS
A vizsgált korszakra esett a hamisítás technikájának 

megváltozása. Látható, hogy sem a fogyasztók, sem a 
szakma nem volt kellően fölkészülve az új lehetőségek 
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adta új hamisítási gyakorlat veszélyeire. A kérdéskör 
érdekes elemeként rá kell mutatni arra az elvi ellentétre 
-  melynek természetesen gyakorlati okai is voltak -  
amely a borásztársadalom és a kereskedő- iparos körök 
között megfigyelhető volt. Az tehát, hogy mi tekinthető 
hamisításnak, mit kell kategorikusan tilalmazni, az a két 
szembenálló csoport által képviselt, iparszabadság elve, 
kontra fogyasztóvédelem problémakörbe ágyazott kér
désként jelent meg. A kérdés szabályozása ilyen háttér
rel -  tekintettel a magyar tőkés fejlődés e szakaszára -  
korántsem bizonyult egyszerűnek. A kiindulópontban 
megfogalmazott kifogások, azaz az eredetvédelem és a 
fogyasztók megtévesztésének szempontja (annak min
den gazdasági összefüggésével), illetve a fogyasztók 
egészségét érintő problémák közül ez utóbbi a korszak 
végére egyre kevésbé jelent meg. A hamisítási gyakor
lat az ártalmatlanabb anyagok felhasználását kezdte 
preferálni, mivel ebből nyilvánvalóan kevesebb baj 
származhatott. Mégis, a hangos mérgezési botrányok, 
melyek a „fuchsin-periódusban” többször megrázták a 
közvéleményt, valóban segítették a kérdés megoldását -  
vagy legalábbis a bortörvények kidolgozását.

E törvényekkel a kérdés használható megoldása 
megszületett. Az a tény, hogy címkézett műbor iránti 
kereslet lényegében nem létezett (tehát a bor néven for
galmazott ital szükségszerűen rontotta más borok hírne
vét), valamint az, hogy a műbor fogyasztásának egész
ségügyi kockázata -  jóllehet egyre kisebb mértékben, 
de -  megmaradt, lehetetlenné tette az iparszabadság 
alapján való legalizálást. így -  egyébként a borász- 
szakma kívánságának megfelelően -  a probléma megol
dását a műbőr-készítés tilalmának kimondása, és a meg
engedhető borkezelési eljárások meghatározása jelen
tette. Ehhez kapcsolódott a hamisítás alapproblémájá
hoz tartozó eredet-hamisítás kérdésének kezelése, amely 
legjellemzőbben a tokaji bor kapcsán jeleni meg a sza
bályozásban. A törvény kidolgozásának elhúzódó mun
kálatai során a század végére már letisztultak a kérdés 
rendezése kapcsán megfogalmazott vélemények és 
alapelvek. így az 1893-as -  egyébként igen szűkszavú -  
bortörvény szellemében megszületett, kellően kidolgo
zott 1908-as törvény már láthatóan olyannyira megfe
lelt a szakmai igényeknek, hogy annak alapszerkezetét 
a korszakon túl, a következő, az 1924-es bortörvény is 
megtartotta.

lelt), ebbe megyénként és fajonként összegyűjtött szőlőket ülte
tett. Ezt 1839-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
(OMGE) megvette.

4 Magyarország története 1848-1890 Szerk.: Katus László, II. 
köt., (Akadémiai K.. Bp., 1979).

5 Kozma Pál: A szőlő- és borkultúra története Magyarországon , 
Magyar Borakadémia, 1995.

6 A széles körben elterjedt hamisításokról lásd: Balló Mátyás: 
Jelentés Budapest főváros vegyészének működéséről 
1874-1883-ban, (Bp.. 1885).

7 Borászati Lapok, [a továbbiakban: BL] 1875. nov. 10.
K „Netaláni borjavítási, illetőleg szaporítási szempontból tehát 

csakis a legtisztább nádezukrot (répaczukrot) és a legtöbb eset
ben csakis a lepároltatott vizet lenne szabad igénybe vennünk." 
-  u.o.



9 Nagy Zoltán: A borgyáriás mestersége és borászatunk üsye (in: 
BL. 1875. feb. 25.. 48.)

111A Borászati Lapok hasábjain még az a vélemény is megjelent, 
mely szerint Budapest rossz közegészségügyi helyzete köszön
hető részben a város területén kapható rossz minőségű, és hami
sított bornak: „Köztudomású dolog ugyanis, hogy a főváros terü
letén alig lehet jó bort találni." (BL. 1875. szeptember 10., 203.) 
E vélemény nem volt szokatlan a korszakban. A jó bort többek 
között az országban nem is oly rég igen nagy pusztítást tett kole
ra ellen is alkalmazta a népi gyógymód, és a későbbi járványok 
alatt is állandó javaslat volt a bor fogyasztása a betegség ellen. 
Az 1880-as években is találunk erre vonatkozó rendeletét. A mi
niszter megfogalmazása szerint: „Különösen pedig minthogy az 
italncmflek közül leginkább a vörös bor az, a mely a cholcra- 
veszély idején számosak részéről óvszer gyanánt is nagyobb 
mérvben szokott fogyasztaniezért különösen ügyelni kell ar
ra. hogy a bort egészségre ártalmas anyaaokkal ne hamisítsák. - 
BM 49.254/ 1884. körr.

11 Id. Dr. Drucker Jenó felszólalását a kongresszuson: Mely intéz
kedésekkel emelhetjük borfogyasztásunkat? In: A Budapesten 
1914. évi június hó I I..I2., 13. napjain tartott V. Országos Sző
lészeti és Borászati Kongresszus jegyzőkönyve. (Bp.. 1915.)

12 Id. BL. 1877. jún. 25.98.
15 u.o. 1877. márc. 25.
14 A borhamisítás kérdése az országos gazdasági egyesület előtt, 

(in: BL 1875. jan. 25., 16.)
15 Ebben szerepet játszott az is. hogy a tárgyi kultúra változásával, 

nevezetesen az üvegpohár, és az asztali borosüveg általánossá 
válásával egyszerre láthatóvá vált a bor színe. Nem volt tehát im
már mindegy, hogy milyen színe is van az asztalra kerülő ital
nak. -  Id. Majdan János: Borkultúra a polgári Magyarországon 
In: Borok és korok. -  bepillantás a bor kultúrtörténetébe, szerk.: 
Benyák Zoltán. Benyák Ferenc. (Hermész Kör. Bp.. 1999.. 
193-203. pp.)

1.1 Id. Dr. Ring Ármin: A fuchsin (in: Vasárnapi Újság. 1879. 50. 
szám. 800.)

17 idézi: BL. 1880. jan. 10.. 12.
18 u.o. 11.
19 A pécsi bor. Pesti Napló. 1879. dec. 30. [továbbiakban: PN]
20 PN 1879. dce. 31.
21 BL. 1880. feb. 10. .28.
22 a láncostor egy bot végéhez kapcsolt több láncdarabból állt. en

nek forgatásával keverték el a borba juttatott anyagokat (pl. a sót)
23 BL. 1880. márc. 25.. 59.
24 Fukszinádák In: Bolond Istók. 1879. dec. 7.. 7.
22 Az első bortörvény keletkezésének történetéhez lásd a te. általá

nos indoklását.
2.1 A vegyész körök azt hangsúlyozták, hogy az országban nagyobb 

tömegű vegyi bőrgyártás nincs, ezért erre nem is kell külön sza
bályozást alkotni. Wartha Vince egyetemi tanár véleményére így 
reagál Ordódy Lajos: „a természetes bort szesz és vízzel s egyéb 
olcsó ingredencziákkal tömegében 2-3, sőt többszörösére meg
szaporítják, de mi több, sokan a borseprőben maradt bort is elég
nek tartják arra, hogy a szeszes víznek a vegyi úton elő nem ál
lítható borzamatot megadják,” de a kialakult borhamisítási gya
korlatról nem vesznek tudomást ezek a szakemberek. (Ordódy 
Lajos: Pár szó a borhamisítás kérdéséhez ,in: BL, 1887. feb. 26.

7 58.)
27 Az említett törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet ugyan

is foglalkozott a „hamis bor" fogalmának meghatározásával.
28 „Ismeretes, hogy a műbőr-törvény meghozatalát az iparos és ke

reskedői körök éveken keresztül akadályozták s midőn már tör
vénnyé vált, még akkor is az ipar és kereskedelem nagy kárát és 
veszteségét jósolták belőle” -  jelent meg a vélemény a Borásza
ti Lapok hasábjain 1894-ben. Megjegyzi azonban, hogy e bortör
vény mégiscsak az ország iránti bizalmat fogja növelni. (A mű
bor törvény és a borkereskedők, BL , 1894. márc. 4 .)

29 A bortörvény megalkotását a pozsonyi kereskedelmi kamara bi

zakodó hangnemben kommentálta: „csakis azon külföldi üzletek 
fognak károsodni, a melyek eddig tervszerűleg árulták a magyar 
bor ezége alatt a hamisított borokat." -  BL. 1894. szeptember 23. 
461.

30 Baross Károly: A bortörvény. In: BL. 1891., jan. 31. 28.
31 u.o.
32 BL. 1893. okt. 29. 455.
33 A bortörvény hibái, in: BL, 1895. jún. 2 ., 281.
34 A mesterséges borok eltiltásáról szóló törvény és a borkereske

dők. In: BL. 1894. jan. 6.
35 Mely követelést később az 1908-as bortörvény teljesítette.
36 Szakértekezlet a mesterséges borok ügyében. In: Szőlő- és bor- 

gazdasági lapok, 1897. márc. 14. ,162.
37 Csiszár Zsigmond: A bortörvény szigorítandó utasításához. In: 

Szőlő- és borgazdasági lapok, 1897. márc. 2 1.
38 A legtöbb ilyen anyag Csehországból érkezeit, de a nevezetes 

brünni gyár mellett osztrák területeken is voltak műbor-por gyá
rak. Ilyen volt például a Dickcnauban található gyár, melyből bé
csi és más nagyvárosok raktáraiba szállítottak borgyártáshoz va
ló vegyszereket. A raktárakból küldték ki az árjegyzékeket, me
lyekben a következő tételekkel lehetett találkozni: „riesling-bou- 
quet. muskatály-bouquet, tokaji-, magyar boraroma esszencia 
(...) szőlőcukor, szesz, tannin" -  BL, 1886. szept. I. , 139.

39 közli: Dr. Kosutány Tamás: A prágai műbor. In: BL. 1891. dec. 
5. 386.

411 Műbor a budapesti kereskedelmi kamarában. In: BL. 1891. oki. 
31..348.

41 u.o.
42 Kínai bőrgyártás. In: Bortermelők Lapja. 1904. szept. 22 .. 307.
43 BL. 1887. márc. 12.
44 Egy tokaji hamisító elítélése. In: BL. 1886. márc. 16.. 50.
45 BL, 1891. szeptember 5.
4f’ ..(...) unsere guten Wcine vöm Rhcin, von dér Mosd. von dér 

Haardt. vöm Main und aus Baden bessere Sanilatsweine sind als 
dic elenden „versüssten Wcine" aus Ungarn.” -  azaz a német bo
rokat sokkal jobb „gyógyboroknak" tartotta, mint a „nyomorúsá
gos” clcukrozott magyar bort. idézi: Baross Károly: Az édesí
tett magyar borok. In: BL. 1890. 160.

47 A francia borok hamisítása. In: Egészség. 1889. 235.
48 A magyar borok érdekében. In: Bortermelők Lapja. 1905. jan.
5.
49 A bőrgyártás Franciaországban. In: BL. 1880. dec. 25.
311 A borhamisítás áldozatai. In: BL. 1888. jún. 9.
51 A leleplezett műborgyártás. In: BL. 1896. jan. 19. 59.
52 A fiumei műborok botránya. In: BL, 1896. júl. 5. 454.
53 A műborok ellen. In: BL. 1896. máj. 10., 353.
34 Borhamisítás Triesztben. In: BL. 1896. ápr, 26. 326.

A trieszti műborgyárak. In: BL. 1896. márc. 8.
56 A fiumei pancsolt borok. In: BL. 1896. jan. 26.
^  Műborgyártás mazsolával és füaévcl. In: BL. 1896. jún. 7„
405.
38 Borhamisítás miatt elítélt borkereskedők. In: BL, 1900. jún. 10.
59 PN 1878. júl. 30.
“ PN 1878. szept. 7.
61 az ügyről Id. feljebb
62 BL 1901. jan. 6„ Egy borhamisító elítélése
63 u.o.
M Id.: 1908. évi XLVIL törvénycikk , általános indokolás
65 A mazsola hozzáadásának teljes tilalmát az indokolta, hogy a ta

pasztalatok szerint, azt szinte kizárólag hamisításra használták. 
A szesz fölhasználása csak gyengébb minőségű bor kezelésére 
volt fölhasználható, legfeljebb I %-térfogatszázaléknyi hozzá
adásával. Cukrot pedig annyit lehetett a must erjedésének befe
jeződése előtt fölhasználni, amennyivel az adott vidéken szoká
sos cukorszintet lehetett biztosítani, legfeljebb azonban egy Ili
hez 4 kg-ot adva.

66 Házi fogyasztás céljára legfeljebb egyévi szükségletet fedező, 
legfeljebb 20 hl törkölybor volt készíthető.
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