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kedves hazámfiai a borna.k szüzességérol perorálnak.

A haladás nemtöje világositsa föl elméjüket minél elobb.
Alkalmilag, ha rá érek, veszed következo levele

met; addig is tarts meg nagyrabecsült barátságodban.

IV.

Kedves barátom! Azt mondottad, midon a mult

nyáron a szoloben egyrol-másról beszélgeténk: hogy
könnyü a rajnai és franczia bortermelonek a sorsa, mi
után annak nemcsak jó árakon lehet rendesen értéke

siteni borát, hanem a vevo, a borkereskedo nem is ki

vánja ott a termelotöl, hogy o iskolázza a bort, és mégis
megveszi jó áron, vagy még mint szolot és mustot) vagy
pedig már az elso évben rendesen az elso és második

lefejtés után; mely utóbbi gyakorlat különösen a rajnai
vidékeken szokásos., . -

Es ebben tökéletesen 19azad van. Nálunk bizony

a szegény termelonek a sorsa - hasonlithatlanul nehe
zebb. A helyzetet azonban, a melyben élünk, rögtön
megváltoztatni hatalmunkban nem állván, vennünk kell

azt ugy, a mint van, s tenni ahhoz képest, a mennyit
lehet. Ha akarja a magyar termelo, hogy boráért jobb
árakat kaphasson, bizony neki kell ma még a pincze
kezelés seI is foglalkozni. Ez fejletlen állapotai nk termé

szetes következése. Ezen állapot majd akkor leszen
máskép, ha boraink, jobb kezelés által, külföldön is
divatba jönnek, és ha majd idehaza- is megszünÜnk a
külföldi borokat, már csak azért i's, mert külföldiek,

saját terményünk fölé helyezni. Addig vagyunk és le
szünk termelok, kezelok és kereskedok is egy személy
ben. S a ki mindez lenni nem akar vagy restel, annak

természetesen :meg kell elégedni azon alacsony árak-
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kal, melyeket idehaza vagy a íogy\'sztót61, vagy pedig

a kereskedotöl kaphat. \
E hátrányos állapotnak érzete ina.l~ engemet,

tisztelt barátom, arra, hogy már évek elott téptem1öl
egy tervvel, melynek czélja volt jobb hegyeink jobb

termcloit szövetkezésre birni a végett, hogy mint "Ma
gyal' bortermelök egyesülete" egyesült erovel kezeljük

a fováros közelében jelesebb anyagu borainkat, s egye
sült erovel törekedjünk azokat a külföldön érvényre
és kelelldoségre emelni.

E törekvésem akkor, fáJdalom, a termelok részé

rol kello támogatásr3 nem talált; a hirlapok közt pedig

találkozott olyan is, mely, hihetoleg nehány zugbor
kereskedo érdekében, azt egyenesen mint gyakorlatiat
lan törekvést meg is támadta. Ezen megtámadással
persze, hogy nem sokat gondoltam volna, ha másrészt

termeloink csatlakozása kelloleg támogat. Azonban ez
elmaradt; azaz hogy nem jött megfelelo mérték ben;

és igy az akkor szándékolt alkotás, mely ha akkor lét
rejön, ma már terebélyes vállalattá notte volna ki ma
gát, még mindig a jámbor ohajtások lapján áll.

TapasztaIván termeloi nk e közönbösségét, feltet

tem magamban, hogy saját gyarló erombol próbálko

zom meg borkezelésünk éí' kivitelünk ügyével. A ta

pasztalt részvétlenség tehát szintén egyike lon azon
indokoknak, melyek engemet a kistétényi munkálko

dásra birtak. Czélom folyvást Anglia volt; és hogy mi
képen jutottam én itten eredményhez, azt majd ké

sobbi leveleim folyamáb 61 meg fogod, tisztelt barátom,
érteni.

A magyar borkiviteli társulat eszméjét, több Ügy
baráttal szövetkezve, két évelott ismét szonyegre hoz-


