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Bonyodalmak egy pálinkafőző körül… 
 

„Mi, Torna vármegye egyházi főrendeinek, orrszág fő zászlósainak, nagyainak 

és nemesseinek közönsége adjuk tudtokra ez jelen való levelünknek rendiben 

mindazoknak, a’ kiknek illik, hogy minekutánna dicsősségessen országló 

kegyelmes koronás fejedelmünknek szolgálatját, a’ közjót és ezen vármegye 

egyébb dolgaikat érdeklő tárgyaknak folytatások és elintézések végett a’ mai, 

alól megíratott napon ’s helyen egyben gyülekezvén, különös gyűlést tartottunk 

volna, akkoron nemes Vattay György úgy, mint a’ jósafői [!] reformata eklésia 

predikatora nevében és személlyében a’ következendő ellentmondó terjesztetett 

előnkbe: 

 

„Nemes Vatay Györgynek, mint a jósafői [!] református egyház tisztelendő 

lelkészének a nevében és személyében Torna vármegye nemes közönsége előtt 

ünnepélyes protestáció, tiltakozás és tiltás formájában a következőkre tekintettel 

történik előterjesztés: hogy egy bizonyos nemesnek, Mészáros Gábornak, jósafői 

[!] közbirtokosnak a parókia szomszédságában elhelyezkedő és épített 

pálinkafőző háza igen nagy veszedelmére lévén mind a fent mondott 

parókiának, mind az egész helységnek is, még jelenleg is olyan szörnyűséges 

állapotban van, hogy ha csak a legmagasabb királyi rendelkezések szerint is a 

nemes vármegye az ő atyai gondoskodásának és gondviselésének, valamint a 

szeretetnek megfelelően, amellyel a szerencsétlen adófizető nép iránt viseltetni 

tartozik, találjon hathatós orvosságot a fent mondott pálinkafőző ház eltiltása 

vagy teljes megsemmisítése kapcsán, félni kell attól, hogy majdnem a teljes 

helység, amely a különféle tűzesetek által ismét és ismét egészen nagy szükségre 

jutván, újból megtapasztalni kényszerül a polgári közösségnek ezen legnagyobb 

veszedelmét. Miközben a legalázatosabban kérném az erről a tiltakozásomról a 

szokásos bizonyságlevelet a jósafői [!] egyház jogainak a jövendőbeli védelme 

érdekében, maradok...” 

 

Melly eképpen előttünk megesett és ide minden szórul-szóra, minden változás, 

hozzáadás vagy elhagyás nélkül beiktattatott ellentmondásiból, az ellenmondó 

igazának fenntartására szolgálható bizonyságul kiadtuk e jelen való, hiteles 

pecsétünkkel megerősített bizonyító levelünket, a’ köz igazság azt hozván 

magával. Költ az ezernyolczszáztizenkilenczedik esztendő Boldogasszony hava 

hetedik napján Jósafő [!] hellységébe tartatott különös gyűlésből. 

 

[…]tatott és felolvastatott a tisz- 

[? Torna vár]megye hites aljegyzője 

[…] Gedeon György által „ 
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….és az eredeti irat néhány részlete 
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