
ADATOK A CSERNÁTONI N~PI PALIN·KAFOZ~SHEZ 

HASSZMÁNN P AL 

Majdnem minden "osztályos levé~ben" az ingóságok között szerepel: 
"Vagyon egy éget bor főző üst". Ez azt jelentette, hogy igen sok helyen 
foglálkoztak a pálinkafőzéssel. Egyrész;t saját szükségletükre, de a ren
deletekbM az tűnik ki, hogy kereskedtek is vele. A pálinkafőző üst ré
szei : a cefre befogadására szolgáló üst, erre húzták rá a "sisakot", amely
ből két cső vezetett ki, ez áthaladt egy olyan kádon, ami mindig hideg 
vízzel volt tele, s így a lecsapódás biztositva volt. Az üst alatt tüzeltek, 
s hevítették a cefrét. Lény•egében ma is ez a működési: elve a pálinka
főző üstöknek. K!enyér-gabonából a következő módon ::l!őzték a pálinkát : 
rendesen rozsot has2lnáltak fel, de kukorkából is főztek. A rozsból késZíÍ
tett pálinka előkészítése : vettek egy véka= 25 liter rozsot, .amelyet a 
malomban finom szemcséjű darára őröltek (nem lisztté). Egy nagy mé
l'etü tekerrőben vízzel összegyúrták, kenyér-tészta keménységűre. Ezután 
következett a forrá-zás, nem egészen forrásiban lévő vízzel keverték össze, 
l:lddig hígították vízzel, míg az anyag híg moslék-szerűvé vál.t. Ko·vászt 
készítettek, és ezzel az ·egész ,anyagot össze;vegyítették, huszonnégy-har
mihc óra alatt az anyag beerjedt, s azonnal főzni kellett. Munkás dolog 
volt, ele megérte, mert egy véka rozsból hét liter pálinkát is lepároltak. 

Már akkor is a szeszesital-árulás monopol-joga volt az államnak, nem 
meglepő, hogy a pálinkafőzés t til tották és minden elképzelhető módon és 
e-szközzel akadályozták. Bármilyen szigorú vol·t a rendelkezés és a kilá
tásba heJyezett büntetés, mindlig volt kiút, és főzték a pálinkát; az is 
előfordult, hogy a főzéshez szükséges minden kellékkel felköltöztek az 
r..~rdőre, és ott ~IVartalanul főzték. 

A pálinkafőzés megakadályozására hivatalos intézkedéseket fogana
tositottak. 

Ilyen értelemben 1814. október 7-én a Campani·a Comendó egy pa
rancsolatot ad ki a pálinkafőzés tárgyában. Egy másik rendelet, me~y 
1817. augusztus 16-án kelt, foglalkozik a pálinkafőzés kérdésével, amiko.r
is hivatkozva a nagy szükségr·e, a kenyér-gabonából késútendő pá'linka 
főzését szigorúan tHtj:a. 

Az 1814 . .augusztus 5.-i, az i815. évi január 5.-i, majd az 1815. évi 
január 16.-i rendelkezés már a "sisakok" 1beszoLgá·ltatását rendeU el. Alá
írja Jantsó hadnagy. E rendele•teket másolatban mellékelem. 
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Companla Comendo parantsoiat Dáinok die ;)ta J,anuary 1814. 
Mind a Felséges General Comendobo11, mind pedig a felséges Királyi 

Gub=rniumtól eljött .azon kemény p:arantso~at, hogy mán elkezdve senki 
ne merészeljen kenyérek való gabonából semi szín alatt pálinkát főzni, 
Kemény Bütetés alatt mely parantsolat minden faluban protokuláltli'tván 
1stvan három vasárnap egymás után a templom e:őt publititáltassék. 

Ká1noki m. p. főhadnagy. 
Ccmpagna poronisolattya Dálnok die 5ta august 1514. 
Az erdélyi főcomenderozó Generalis Baron Szentkereszti és exelentia 

rendelése és aztot követő n·emes Comandó parantsola~tya tartása szerént 
a kenyérnek való gabonából az pálinka és seér fözése a legkeményeb 
büntetés alatt tiltati-k ezért visen ezt>ne parantsolatott az Comendánsok 
Loc..:a:is Birák legg oltan minden faluban a pálinka főzás olj szoroson meg
'.iltsák hogy is ki ·ezen parantsola.t ellen fog hibázni testti bün,tetést fog 
szt>nvedni. 

Butsi m. p. hadnagy. 

2ompagni Comandó porontsoLaLtya 
felesemáton ad 7li aoris 1814. 

Az General Comando és a Felséges Királyi Gubernium ujjabban is uj 
í.·endeléseket adtanak ki mind a militaris mind a ? ? statushoz hagy a 
>)álinka fözás a mostani 1_1züktermés miat . egészen . megtiltatódjék ugy 
hogy se egyik se a másik s~tatus ne föze. Azért a f,alusi Comendansoknak, 
J~áplároknak, Bíróknak ezen okból keményen par.antsaltatik hogy szor
ga:matosan \·igyázanak, hogy ha valaki a pálinkát fözi. és ha észre veszik 
hogy a parantsolat elen vala1ki fözi a katona renden orcáin alatt hogy 
ottan ide késertessék a provincialisták és a papok iránt tegyenek je
lentést. 

Meg ne probálják pedéglen a falusi elöjárok valakit eltitkolni mivel 
különhen ha .a Campa.gnia valakit észre veszen hogy a pálinkát fözi és 
az elöljárok el hall5atják bizonyosan keményen megbüntetetnek. 

Moritz m. p. Kapitány. 

25 Rugustus 1817 Compagnie Parantsolat felcs·ef!náton A nemes Regiment 
e:;:en fo:yó Holnap 21 en let B= Nr. 509 Kiadatot Par-antsolatyába a fel
dibség rendelésénél fogva azt Parim\solja hogy semiféle kenyérnek valo 
gabonából a pálinka mántól nefözeaessék és az aki ezen Pau:antsolatnak 
magá t ·ellen szegezni akarná Keményen megbüntettesék m'ejre valón ézt 
azt Parantsolom hogy mindgazt a Polgárok által a falu eljárattassék · és 
a Közönségnek a Par.antsolat tudtára adatassék a megkivántató tizedesek 
fel álitassanak akik által minden 3 nap a Pálinka fözés meg vizitérozt.a
:;ék és a Comr,edánsnak Report ',adattasék, de nem csak a Polgárok vagy 
tizedesek hanem a Comendánsok által is ·? a Házak eljár attasanak a hol 
valami ? talált:1tik az ·el döjtessék és az Ember vagy aszony ári,stom által 
ide kiséries~ék minden holnapba Készen t. i. minden honnan a két Co
mandó Expeditio alkalmatosságával a Reportot elvárom mejbe mindazok 
legyenek feladv,a akik a fél honap alat Pálinka fözést gyakorolták De 
hogy mi hol megszünjék a pálinka fözés az üstök és sisakok a Comen-
dónsnak petsétjével petséHelltessék meg. . __ ,,.. 
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Az egyik szigor{t rendeikez~s érteim~ben, meÍy a titkos páilnka
l'ózők felfedezésének megkönnyítése céljából javasolj.ák a község-ek tize
r;ekre való felosztását, ezek fölé egy ellenőrt állítanak. Ezek jelentését a 
községi főellenőr összesíti, és illeté~es helyre f.elterjeszti. Az 1815. évi 
január 5.-i Campania Parancsolat főellenőrnek a notarius Cseh Ismailt 
nevezi ki. Ugyanitt olvassuk, hogy fiZ üst-tulajdonosok a sisakat köte.le
sek a hatóságnak besinolgáltatni. (1815. január 16.) 

Demen István m. p. v. királybírci. 

Az osztályos levelek a korabeli gazdasági állapotokról őriztek meg 
:.'r Lékes adatokat, s ezek a hűbérkor feLbomlása és a kapitalizmus kezdete 
idején lévő gazdasági válság írott bizonyítékai. 
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