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mely fölemelt fovel állhatna meg akár a kül, akár a

belföldi fogyasztó elott.

Helyes pinczekezelés nélkül nem létezik állandó,
azaz változásoknak alá nem vetett bor. E tulajdonság
hiányában pedig boraink divatba jönni nem fognak

soha, sem a külföldi, sem a belföldi fogyasztónál. Meg
veszik oket egyszer-másszor emitt is, amott is; ha azon- '
ban törhetlenek nem lesznek, mindenfelé csak bukás

vár rájuk. Ez az ime, mit termeloinknek a legkülönö

sebben figyelmébe ajánlanék; ezt azonban, eddigi ta
pasztalásaim szerint~ ugy látom~ csak igen kevesen

hajlandók igaznak tartani. De sot ez irányban az el

fogultság nálunk, fájdalom, akkora még, hogy nem
egyszer hallhatunk különben értelmes emberektol is

philippikákat egyenesen a pinczekezelés ellen. Pancso
lás a szó és czim, melylyel orthodox termeloink a ren

(l.esebb pinczekezelést illetni szokták. Igy aztán persze

vajmi nehéz lesz szabadulni a zsák-utczáb61, melybe
bortermelésünk egész ügye oly hatalmasan beékelte
magát. Fájdalom, oly termelot, a ki a borkezelés fon
tosságát egészen helyes világitás alatt szemléli, csak

sz6rványosan találhatunk a hazában; olyat pedig, ki e
jobb felfogásnak megfeleloleg tettleg kezelné vagy ke
zeltetné is borait, csak fehérhollókint láthatunk a széles

és nagy borország ban.

És valjon miért van ez igy? Hát csak azért, mert

vegytani és természettudományi ismeretek hiánya miatt
igazságok helyett meséken és avas obscuritásokon táp
lálkozunk inkább. Sz U z nek nevezzük a bort, mely
intacte fekszik pinczéinkben, s mely, mig ott fekszik,
nekünk j6 is lehet, de a mint kivisszük a napvilágra,
a változó homérsékre, a szüzecske makranczos lesz, s

aztán természetesen az ördögnek se kell. Ha irja aztán
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a kül· vagy belföldi vevo, hogy mi lett ~ szüzecskébol;

ha irja, hogy ujra forr, hogy megtörött, ,\agy épen hogy
megeczetesedett, vagy megnyúl6sodott: a~már sehogy
sem akarjuk hinni, habár ily szüzecskét to bé ugyan
azon vev/) tolünk venni soha sem fog, hanem a hisz

szük inkább, hogy megfúrták utközben a hord6t, ki=
vettek belole, feltöltötték vizzeI, sz6val hogy megron
tottáld Valamint az apa kedves fiáról az érkezo ro sz

hireket csak nehezen szokta hitelre méltatni, ugy va

gyunk mi magyar bortermelok is ugynevezett szüzies
borainkkal ! Mindent inkább okozunk és vádolunk,

mint saját magunkatíés pinczekezelésünk gyarlóságait.

. Hogy e cardinalis bajon segiteni nem épen könnyü,
azt elismerem magam is; azonban a hinárból még'is

csak, ugy bontakozhatunk ki, ha mindenek elott magunk
téves nézeteit a bornak kezelésére nézve jobbakkal cse

réljük föl. Adjunk csak egyszer határozottan hitelt az
okszerü kezelés mellozhetlen szükségességének~ s meg

fogjuk találni nem sokára, az egyik igy, a másik
aln:ugy, a módot is, mely által a megrögzött és átalában
elterjedt bajon segiteni lehet.

A vagyonos termelo például, kinek pinczéjében

nagyobbszerü készletek szoktak feküdni, segithet ez

irányban a bajon ugy, hogy magának a akár Rajnáról,
akár Francziaországb61 hozat jóravaló és tapasztalt
pinczemestert. A költség, melylyel ezen eszközlés jár,

megfelelo készlet mellett, nagy mértékben fizeti ki ma
gát; miután a helyes pinczekezelés a bornak értékét
legalább is megkétszerezheti.

A kevésbé vagyonos bortermelök ellenben, kiknek
készletük is rendesen csekélyebb~ segithetnek a bajon

olyképen, hogy többen vagy kevesebben összeállva te
szik ugyanazt, a mit a vagyonos termelo egymaga te-
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