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Magyarországon a XIX. század harmadik negyedéig nemigen beszélhetünk a szeszesital 
fogyasztás tömegmérető elterjedésérıl. Ennek a kezdetleges termelési viszonyokon kívül a 
szeszgyártás alapanyagának, a burgonya termesztésének nem számottevı mértéke az oka. 
Éppen ezért a szeszfogyasztás káros egészségügyi kihatásai sem jelentısek. Egyes nem 
bortermelı vidékeken különféle gabonanemőekbıl, gyümölcsbıl, már ekkor is készítettek 
égetett szeszesitalt.  

A XIX. század 30-as éveiben a burgonya tömeges elterjedése, és a gyártási technika 
kifejlıdése következtében a szeszesital fogyasztás jelentısen megnövekedett, fıképp 
Erdélyben, és az ország északi megyéiben. A túlzott pálinkafogyasztás ellen, már a XIX. 
század 40-es éveiben megindult a társadalmi szervezkedés, megalakulnak a mértékletességi 
egyletek. A reformkor nagy egyéniségei – Széchenyi, Kossuth, Wesselényi – az egyre 
növekvı szeszgyártás visszaszorításáért szállnak síkra. Az orvosi körökben is felfigyelnek az 
alkoholizmus egészségügyi ártalmaira. 

A XIX. század hetvenes, de különösen nyolcvanas éveitıl kezdıdıen tömegméretővé 
válik a pálinkafogyasztás. Hirschler Ignác, a kiváló szemész, már a hetvenes években az 
alkoholizmus okozta „láttompulatot” teszi vizsgálatainak tárgyává. Az 1894-ben Budapesten 
megtartott nemzetközi demográfiai és közegészségügyi kongresszuson pedig igen sok orvos 
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saját kutatása és megfigyelése alapján figyelmeztet az alkoholizmus egészségügyi ártalmaira 
(Axmann, Nagy, Szilágyi, Rózsaffy, Donath stb.), de az évenként megtartott orvosi 
vándorgyőléseken is nem egyszer figyelemreméltó referátumok és felszólalások hangzanak el 
a túlzott szeszesital fogyasztás ártalmairól. Nagyiványi Fekete Gyula, Csillag Gyula számos 
munkájában követeli az állam hathatós beavatkozását a pálinkafogyasztás csökkentése 
érdekében. Donath Gyula az alkoholizmus következtében beálló degeneratív jelenségekre 
hívja fel a figyelmet. Már a század végén több orvos felveti a külföldiekhez hasonló 
alkoholelvonó szanatóriumok és gondozók létrehozását.  

Ennek ellenére csak a XX. század elsı éveiben bontakozott ki jelentısebb társadalmi 
szervezkedés az alkoholizmus pusztításainak megfékezésére. A Good Templar 
szabadkımőves páholyokban dolgozó orvosok játsszák ebben a legnagyobb szerepet. Ide 
tartoznak: Stein Fülöp, Madzsar József, Hollós József, Donath Gyula és még sokan mások. Az 
orvostársadalom körében több alkoholellenes egyesületet hoznak létre, aktívan 
tanulmányozzák és ismertetik az idevágó külföldi irodalmat. Együttmőködnek az idıközben 
megalakuló Alkoholellenes Munkásegyesülettel. Számtalan felvilágosító elıadást tartanak az 
üzemekben és szakszervezetekben, alkoholellenes folyóiratot, röpiratokat adnak ki.  

1905-ben Budapesten ül össze – az alkoholkérdés számos nemzetközi tekintélyének 
részvételével – a X. Nemzetközi Alkoholellenes Kongresszus. A Szociáldemokrata Párt is 
támogatja a szakszervezetekben folyó alkoholellenes propagandát, amelynek munkájában a 
magyar munkásmozgalom számos késıbb jelentıs egyénisége vett részt (Madzsar József, 
Bolgár Elek, Hamburger Jenı, Vágó Béla stb.).  

Leggyakrabban hangoztatott alkoholellenes követelések: a korcsmák vasárnapi zárva 
tartása, alkoholszanatóriumok, alkoholgondozók felállítása, alkoholellenes oktatás, lokálopció 
stb. Felmérik az iskolás gyermekek alkoholfogyasztását, amelynek az 1909-es londoni 
alkoholellenes kongresszuson való nyilvánosságra hozatala nagy feltőnést keltett. A korcsmák 
vasárnapi zárva tartásának követelését majd minden vármegye magáévá tette, a kormány 
azonban – az alkohol fogyasztásából származó tetemes bevételei miatt – elutasította ezeket a 
feliratokat. Az Országos Alkoholellenes Bizottság megalakulása, amelynek létrejöttét 
kénytelen-kelletlen a kormány is támogatja, arra mutat, hogy a közvélemény nyomása egy 
bizonyos fokig eredményt ért el. Az országgyőlésen is elhangzik néhány éles interpelláció az 
alkoholizmus pusztításairól, és a kormányzatnak ezzel kapcsolatos felelısségérıl.  

Az Országos Munkásbiztosító Pénztár szintén kiveszi részét az alkoholellenes 
küzdelembıl, 1913-ban két alkoholellenes gondozót állít fel. A legjelentısebb alkoholellenes 
intézmény azonban az 1909-ben, az Általános Közjótékonysági Egyesület által felállított 
Rákospalotai Gyógyítóház volt. Ez az elvonó szanatórium 1915-ig állott fenn, és ezen idı 
alatt Stein Fülöp szakavatott vezetése nyomán több száz alkoholistát gyógyított sikeresen. 
Emellett számos alkoholmentes étterem is nyílt Budapesten az 1910-es években. A 
felvilágosító munkának volt eszköze a Társadalmi Múzeumban többször megrendezett 
alkoholellenes kiállítás is. 
 
 
 


