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A’ Pálinkáról·

Minekutánna 20 év óta szakadatlan a’ magas!) po- 
liticának jobbadán meddő kérdései forognak elmék
ben, sokan, tudom mosolyogva fogják lenézni e’ czikk 
homlokiratát; főkép ha olly szerencsés lehetne egy 
political hírlapban megjelenhetni, — mit is olvassunk 
most egy olly közönséges, csak az aljas köznép előtt 
kedves szerről, midőn nagyobb, magasztos!) kérdések 
vágynak a szőnyegen? mi köze van ezen nedvnek or
szágunk boldogságához , nagyságához , miről most ta
nácskozni szoktunk. — Ezen czikk nem political lapba 
való, ezt vélik; — én pedig — ki azt vélem, hogy a’ 
pálinka igen is nagy political tekintetű tárgy nálunk, 
’s azt óhajtóm, hogy czikkeinet sokan olvasnák, most 
eleintén csak az állal kívánom ezen urakat némi türe-
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lemre, és olvasásra kecsegtetni, hogy más nemzetek is, 
kiket mi majmolni szeretünk, sokszor sokat írni és ol
vasni szoktak anyagokról, szerekről, — így Angliában, 
némelly anyagok tarifájáról, így voltak a’ political hír
lapok a’ legujabb időkben elfoglalva az ópiummal a’ 
büdöskővel; — nem szégyen tehát uraim, sőt módi is 
némellykor illyenekről is olvasni, — kérem tehát tes
sék egy kis türelemmel lenni, — valóban nem keveseb
bé fontos tárgy a’ pálinka reánk nézve, mint az emlí
tett tárgyak azokra a’ kiket érdekelnek.

Tekintsük elébb, hogy állott a’ pálinka profluctio- 
ja, és annak consumptioja ez előtt 4 0 — 50 évvel?’s 
mik voltak késérő következései a’ népre nézve? —

Ha tekintjük melly csekély mértékben főzetett, 
és használtatott ez előtt 50 évvel a ’ pálinka ha
zánkba, bizonysággal lehet következtetni, hogy ez 
előtt 100 evvel, és korábban ezen szer hazánkban igen 
csekély mennyiségben létezett, ’s hogy ennek haszná
lása sokkal későbben lett nálunk divatossá, mint más 
nemzeteknél; még az országnak bort nem termő részei
ben lakozó tótoknak régibb meséiben, daliáiban sincs 
semmi említés a’ pálinkáról: egy igen régi tót mesében, 
a’ kis termetű, de igen erős, és ügyes NN. az őtet meg
ölni szándékozó boszorkánynak ezen tanácsot adja,
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hogy „ne mérgcskedjen, hanem egyen egy kis túrót, és 
igyon egy kevés hört, ’s legyen víg.“

- Ezen drága kincs minden kétségen kívül Lengyel 
és Silezia országból' hozatott; mert ha országunk ha
tárait tekintjük, és látjuk, hogy Moldva,. Oláh és 
Szerb országokból nem hozathatott ezen cliemicus pro
ductum, mert ott most kezd még csak behozatni; Stá
jerországból és Ausztriából, de még Morvából sem ho
zatott, mert a’ két elsőbe most sem virágzik, az utób
biba az újabb időkben kezdett producáltatni nagyobb 
mértékben, meggyőződhetünk állításom igazságáról.

Hogy ezen kincsnek terjesztője a’ régibb időben, 
de most is az izrael népe volt, az is bizonyos; és ugyan 
efébb az ország északi megyéiben, későbben az ország 
egész kiterjedésében.

Ugyan is ez előtt 40 — 50. évvel a’ pálinka ál
lapodja e’ volt :

Slavoniában, Bánátban és a’ felső tisza és szá
mos mentében, a’ nagy kiterjedésű úgynevezett Lan
kákban, továbbá az ország hegyes vidékeiben a’ hol 
jó szilva termett, kivévén tehát Trencsih, Árva, Lip- 
tó , Thurócz, Szepes és Sáros vármegyéket egészlen, 
és Marmaros, Beregh, Ungvár és Zemplénvárme- 
gyéknek északi igen hegyes vidékeit, mindenütt főze
tett szilvából pálinka, és ez a’ hazában emésztetett



6

meg is igen nagy részben, kivévén a' szirmúim) pálin
kát, mellynek egy része Ausztriába vitetett már ak
kor is; — mennyi lehetett ezen mennyiség azt nem tud
hatom, — átalában mondani lehet, hogy ezen mennyi
ség most is megvagyon, mert a' lankák még megvan
nak, ’s a’ szilvafák is, ’s a’ mi terem azt most is ki
főzik.— De annyi bizonyos, hogy ebből állott az ország 
pálinkabeli productiojá hasonlíthatatlan nagy mérték
ben , — ’s hogy ez igen sok nem lehetett onnét tetszik 
ki, mert a’ szilvafa, ha különben nem ápoltatik, a’ mi 
nálunk valóban nem történt, bizonyos tapasztalás sze
rint csak 6 esztendőben szokott egyszer teremmi; e’ 
szerint az országban létező szilvafáknak csak % részét 
lehetett tehát egy esztendei consumptiora számítani.

A’ mi a’ gabona pálinkát illeti : ez tudtommal ez 
előtt 4 0 —50 évvel nagyobb gyárakban, nagyobb 
üstökben sehol sem főzetett, és ugyan Nyílra várme
gyében, Trencsinben, Árvában és Kassa vidékén né- 
melly falukban igen kicsi üstökben, mellyeken igen 
lassan lehetett főzni, a’ jobbágyok által; ezen gabona
főzés nem volt átalános minden jobbágyoknál, csak né- 
melly falukban, merta’ régibb urbáriumban érintett üst
től való fizetés inkább a’ szilva-pálinka, mint gabona
főzés miatt volt említve, mert amaz áíaJánosan majd min
den faluban gyakoroltatott, holott az utóbbihoz nem
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minden ember tudott, de azt a’ hely szűke, a’ készüle
tek, kádak hiánya miatt nem is gyakorolhatta.

Gyakoroltatott még a’ gabona-főzés zsidók által 
az ország északi szélein, kik Lengyelhonból jöttek be, 
ezen productio sem lehetett nagy; először azért, mert 
ezen főzés csak kis üstökön ment, — rendszerint egy 
zsidónak csak egy üstje volt, az is csak ollyan, melly- 
be egy gönczi, az az 2^  pozsoni mérő maláta fért, ezen 
üst 24 órában csak egyszer járt le, és ugyan ezen kel
lett még tisztázni is, nem lehetett tehát sokat produ- 
cálni.

Ehhez járul, hogy ezen zsidók csak lassan halad-
t

tak az ország közepe felé, úgy hogy a’ sik, és nem 
erdős megyékben csak későbben kezdettek lakást ven
ni, és mesterségüket űzni.— Gömör vármegyében, Tliu- 
róczban, Hontban, Zólyomban, zsidónak nem volt sza
bad lakni, — itt tehát nem főztek, — Zemplén várme
gyének Krajnya nevű nagy járásában az oroszok, és 
Szatlimár vármegyében az avasban az oláhok a’ zsidó
kat nem szenvedték , üldözték , úgy hogy azok 60 év
vel ez előtt ott épen nem, későbben is csak lassan ter
jedhettek, ’s főzhettek pálinkát.

Kolompár az országban igen kevés volt, mert — 
— ez előtt 50 évvel azt, csak, mint ritkaságot láttuk 
az ország hegyes vidékeiben is , ebből tehát semmi 
nem főzetett.
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Földes urak Igen kevés pálinkát főztek gaboná
ból a’ régi időkben, bort termő vidéken épen nein, ’s lia 
az ország hidegebb vidékein volt is ritkán egy na- 
gyobbszerű pálinka-főzés, ez csak a’ serházakban mint 
mellék foglalatosság űzetett, két, legfeljebb három tel
ket árendáló zsidó sem igen tartaná hasznosnak. — 
De mennyi pálinka producáltatott átalában az ország
ban tudni nem lehet,—lássuk hogy állott a’consnmtio:

Az ország sík termékeny vidékein, ez előtt 50 év
vel gabona pálinka sehol sem méretett, sem Szabolts- 
ban, sem Szathmárban, sem Biharban, sem az egész 
alföldön, ez a’ nép előtt ismeretes nem volt, sőt ezt 
nem is itta, még ez előtt 40 évvel sem a’ korcsmákon 
nem tartatott; — itt, és az ország hegyesebb vidékein 
is mindenütt rendesen csak bor méretett; szilva-pálin
ka csak akkor méretett, mikor termett, megesett, hogy 
2 esztendeig sem mértek pálinkát, hogy némelly falukban 
a’pálinkának kevésnek kellett lenni, onnét is kitetszik, 
inert igen drága volt, ugyan is egy pohárka pálinka ára 
egy gaías volt, a’ poliárkák pedig, mellyek a’ korcs
mákon rendesen használtattak, ?J6 részét tették az itczé- 
nek, így hát 16 garas volt egy itcze, — a’ szilva-pá
linka ítczéjének hordó számra véve 1780 táján 
egy huszas volt p. p. az á ra ; a’ bornak itczéje azon 
időben egy poltra, egy garas. — Ebből kitetszik; hogy 
az emberek kevés pálinkát ittak, de nem is ihattak so-
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kát, mert ugyanazon időkben, mikor a’ pálinka korcs- 
málásí ára 16 garas volt, a’ búzának 2 pozsonyi mé
rője 3 máriáson, az az 17 garason költ, hol vehetett 
volna tellát a’ köznép annyi pénzt, hogy sok pálinkát 
ihasson.

Az akkori időkben senkinek sem jutott eszébe nap
közt pálinkát inni, a’ szokás úgy hozta magával, hogy 
csak reggel friistökre ittak, azt is csak pohárkával; 
ha — a’ mi ritkán történt — valaki egy meszelyt meg
ivott, az okvetetlen beteg lett, a’ ki pedig egy itczét 
ivott meg, abban meggyűlt, a’ volt a’ közvélemény, 
hogy a’ ki egy itczét megiszik, annak meg kell halni.

Bizonyos lévén e’ szerint, hogy kevés pálinka 
ivódott az országban, innen korántsem következik, hogy 
épen igen nagy lett volna a’ józanság az akkori idő
ben, mert bort igen is sokat ittak, és részeg embert‘is 
lehetett látni, nevezetesen innep nap eleget. A’ lakadal- 
makon pedig, tor alkalmával és más tánczvigalmakkan 
volt ivás, lárma, még nagyobb mint most is, verekedés, 
ülés is, — sőt az ufaságok udvari cselédei sok garáz
daságot követtek e l, rendesen alig tölt el egy nap — 
innep pedig épen egy sem — hogy egyik, vagy másik 
részeg— még pedig nagyon részeg— nem lett volna; 
mert akkori időben egy kis jó kedvvel, úgynevezett 
kotyogossággal be nem érték az emberek, hanem ad
dig ittak, míg földre terűitek.
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Utazás közben, gyakran lehetett látni, hogy a’ 
kocsis lógott a ’ nyeregben, vagy kocsin, ha valahová 
szekeret kellett küldeni, soha a’ kocsist magában nem 
eresztette senki, hanem mellé egy vagy két embert is 
adtak azért, hogy ha megrészegedne kár ne essen, de 
e’ mellett is megtörtént gyakran, hogy a’ kocsis a’ vi- 
gyázókkal együtt, az ut közepén hevert részegen a’ 
bortól.

Ebből következék, hogy bor igen sok emészte- 
tett el, de sokkal több is termesztetek mint ma; kiki 
tudja, hogy szőlők átalában az országban már most any- 
nyi szorgalommal nem művelteinek, nem trágyaztatnak, 
mint az elő tt; számtalan darab szőlők egész szőlőhegy 
oldalok miveltettek, mellyek már most gazosodni kez
denek, de már egészen el is pusztultak, az uradalmak 
dézmás táblái sokkal több művelést és dézmát mutat
nak ki, mint most.

Mik lettek légyen ezen nagy bor, és igen csekély 
pálinka consuintio következései átalánosan a’köznépre 
nézve; csak átalános tekintetekből lehet kihúzni; de 
hogy ezek rosszak nem voltak a’ bizonyos.
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1 . A' moralitásra nézve.

Ugyan is, nem képzelem, hogy valaki a’ szokásos 
Laudabor temporis acü-val vádolhatna ha azt állítom, 
hogy a’ moralitás akkor jobb lábon állott; bebizonyít
ják azt a’vármegyék akkori tömlöcz lajstromaik, mely- 
lyeket ha a’ mostaniakkal összehasonlítunk, és a’ sza
porodott népségre irányos tekintettel leszünk, megfo
gunk győződni mennyire jobb volt akkor a’ moralitás, 
’s ha ellenvetésül valaki azt vetné, hogy a’ bánátban 
a’ török háborút megelőző, és követő időkben nagy ha
ramia bandák léteztek, mellyek most nincsenek, azt 
figyelinetessé kívánnom tenni :

1-ször. Azon nagy személy és vagyonbeli bátor
ságra, biztos csendességre, melly az ország többi nagy 
részében uralkodott; és arra i s , hogy a’ bánát ak
kor népesítetett, Törökországból jött oláhokkal; ezen 
népek vadsága korántsem azon befolyásoknak tulajdo
nítható , mellyek Magyarországba addig az ideig már 
rendes munkásságot és rendes szabályos polgári éle
tet idéznek elő. Például a’ régibb időkről felhozott 
jobb moralitásra itt egy bizonyos megyének töinlöczi 
állapotját hozom fel, a’ mintáz 1760 táján volt. E- 
zen megyében, mint másokban is, csak négy törvény
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szék tartatott , ezen törvényszék és közgyűlés min
den egyéb dolgaival együtt károm napnál tovább nem 
tartott, negyedik nap az executiok mentek véghez.

Ezen megyében tömlöcz nem tartatott, hanem a’ 
rabok kínt tartattak megfogatások idejétől kezdve egész 
a törvényszékig a’ falu kalodájában , így hát némely- 
lyik 3 hónapig is; ezen törvényszékre behozatván, bi
zonyosan véget ért pőre a’ rabnak, mert rendsze
rint minden gyűlés mindén tárgy elintéztetett, és 
semmi dolog nem halasztatott által más gyűlésre. Min
den törvényszéken és így négyszer esztendőben fel
akasztatott 9—10 rendesen,, a’ többiek 15 vagy 20 
bottal bűntetteitek, és szabadon bocsájtattak; ha te
hát felveszem, hogy 40 felakasztatott, és 80 más 
büntetést nyert, így lesz a’·rabok száma 120.

Itt meg kell jegyeznem, hogy törvényeink szigo
rúsága miatt a’ 40 akasztott ember nem volt épen 
igen nagy bűnös; úgy hogy mai időben talán alig volt 
esztendőkön át is egy köztök, a’ ki a’ mostani rend
tartás szerint életét elvesztette volna, ezért ez nem 
szolgálhat az moralitásnak jeléül, ugyanis akkor, a’ 
ki egy lovat, vagy ökröt, vagy tehenet lopott, azon
nal felakasztatott, a ’ festett élet néinelly nemei szint
úgy halállal bűntettettek, továbbá megjegyzem azt is, 
hogy a’ tortúra és rögtönözött procedura miatt sok
szor megeshetett, hogy ártatlan is elvesztette életét.
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Ezen megyében most rendesen 200 — 180 rab 
vagyon a’ töinlöczben, ’s.midőn 1842-ben 183 volt, 
ezek közöl gyilkos 41, gyújtogató 8, útonálló 5, ház
felverő 2 1 , tolvaj 8 8 , vérengző 1 2 , lázadó 2 , or
gazda 3, méregkészítő 1, nősparázna 2. — De itt meg 
kell jegyeznem, hogy most ezen megyében négy nagy 
és legalább 8 kissebb t. szék szók tartatni, ínely- 
lyekben igen sok rab elítéltetvén, a’ mostani rabok 
számát összesen legalább is 300-ra tehetjük, így hát 
midőn a’ népesség még egyszer annyira szaporodott, 
mint régen volt, a’ raboknak tehát 240-nek kellett 
volna lenni, úgy tapasztaljuk, hogy a’ rabok száma 
60- 70-nél több a’ népességhez erányozva.— De még 
nagyobb bizonyságokat lehetne meríteni a’ királyi táb
la levéltárából a’ napról napra romló rfioralitásról.

Esztendőről esztendőre szaporodnak az irtóztató 
vétkek, a’ gyilkosságok, úgy hogy azoknak ellátásá
ra — bár országgyűlése alatt is tartatnak ítélő székek, 
a ’ királyi tábla majd nem elegendő —  az újabb idők
ben az úgy nevezett csendbiztosok majd minden me
gyében szükségesekké lettek és behozattak, szolga- 
bírák megszaporodtak, és mindezek mellett is hány 
bűn marad vizsgálatlan ? büntetlen ? ’s hány enyész
tetek el egyezkedéssel, mit is a’ káros rendesen job
ban óhajt a ’ törvényes elítélésnél, melly reá nézve sok 
fáradsággal, költséggel, kevés haszonnal szokott járni.
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Elégnek tartom ennyit mondani a’ régibb időben 
divatozó jobb moralitásról, mert a tömlüczök csak
ugyan legbiztosabb képei, oklevelei a’ nép magavise
letének. Ha ezen tárgyat bőven és az embert minden 
összeköttetéseiben kisérve tárgyalni akarnánk; egy 
regéhez volna hasonló , melly a’ régi idők után való 
sóvárgásunkat okozná.

9 . A z  ipar és lunnkásságra nézve.

Azt hiszsziik, hogy most nagyobb az ipar ’s mun
kásság az országban mint régen volt: igen ez úgy 
vagyon, megengedem az t, de csak a’ földes urakra, 
és úgy nevezett közép rendű lionoratiorokra és polgá
rokra nézve; hogy azonban a’ köznépre, úgy neve
zett parasztokra nézve nagyobb ’s jobb lenne az ipar, 
én ugyan nem tapasztalom, mert ezeket inkább a- 
zon állapotba látom lenni, de talán némelly vidéken 
vissza is lépve; ugyan is azon időkben , mellyben 
még kevés pálinka volt, fejtett ki az ország paraszt
sága , az úgy nevezett szántó-vető kar, legtöbb mun
kásságot; tudniillik a’ régibb időkben, egészen 1780, 
sőt nagy része a’ földes uraknak egészen 1805-ig, 
némellyek egész 1809-ig mind nagyobbak, mind kis
ebbek igen kevés gazdálkodást, azt is igen rosszul 
folytattak. — Legfőbb ága volt a’ földesúri jövedelmek
nek a’ füst-pénz, dézma, a’ korcsmák, ’s malmok, azért
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esek minden földesúri számadásokban igen nagy szor
galommal jegyeztettek, és őriztettek; szántást, vetést 
csak annyit folytattak a’ földes urak, a' mennyi házi 
szükségeikre elégséges volt; egy guja, egy ménes, és 
egy nyáj sertés volt a’ képzelhetett legnagyobb fundus 
instructus, — fain birke majd semmi sem volt az or
szágban; így tudok egy, négy jó faluból álló uradal
mat, mellyben csak 50 köblös föld vettetett az uraság 
részére; ezen uradalomnak jövedelme készpénzben 
1780-ban még csak 600 pírt volt, ámbár 1822-ben 
itt csak úrbéri erővel 6000 kereszt élet termesztetett.

Ezen időkben tehát mellyben földes uraink még 
csak egyenként és lassan kezdettek nagyobb szántást 
vetést gyakorolni; a’ jobbágyság első volt, ki áltlát- 
ván a’ szántásvetésnek hasznosságát, a’ pásztori élet
ből a’ szántóvetői polczra hágott fel, — roppantott er
dők , gazok irtattak ki a’ jobbágyok á lta l, mire külö
nös ingert adott a’ háborúk miatt fellebb hágott élet 
ára. —

Ezen nagy irtásokat, ezen legnehezebb munkát 
állhatatosan, és igen kurta időben vitték végbe, vízzel, 
vagy borral enyhítvén szomjukat, nem pedig pálinká
val, melly akkor legalább nagy mértékben nem volt az 
országban, és ivásra nem volt átalános szokás; ugyan 
ezen pálinkátlan időszakban esik az is, hogy földi kuny
hók, vagy csak igen kicsiny fákból készült ugyneve-
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zett rovott házak helyett nagyobb, csinosabb, kémény
nyel ellátott házakat kezdettek építeni, és azokat üveg 
ablakokkal ellátni, mert előbbi házaik ablakai hójag- 
gal voltak üveg helyett beborítva. —  Ugyanazon idők
ben kezdettek jobban ruházkodni is.

Nem érdektelen lesz talán a’ tisza melléki faluk
nak rajzát, a’ mint az 1766, és még 1780-ban állott, 
ide leírnom, hogy láthassuk mennyi lélekbeli rtigóság 
kellett ahhoz, hogy mostani állapotba jöjjenek, mire, a’ 
a’ mint mondám — még a’ boros, ’s nem pálinkás idő
ben vergődtek. —

A’ faluban lévő házak fiatal tölgy fákból voltak 
összeróva, mint a’ kalitkák, a’ háznak hossza legfel
jebb 3 öl volt, szélessége 1%, ez kívülről nem volt ta
pasztva, állott pedig az egész egy kis pitvarból, és egy 
szobából, istálló az udvaron rendesen nem volt, kivé
tellel némellyeknél egy fél eresz, az udvaron volt még 
egy kis fából rovott kamara, mellyben eleségét, ’s egyéb 
vagyonát tartotta a’ gazda. (Jele ezen külön szabadon 
álló kamara, — mellynek csak fa zárja volt az akkori 
vagyonbeli bátorságnak; most a’ lakszobája mellett 
való kamaráját is meglopják, inilly könnyű volt a’ régi 
módon készült kamarából mindent elvinni); a’ házak a’ 
falukban mind egyformák voltak, úgy hogy a’ leggaz
dagabb gazdájé is csak ollyan volt, mint a’ legszegé
nyebbé, sőt még rosszabb, — ezen egyformaság, és
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szegénységet mutató építés módja szántszándékos volt, 
azért, hogy ha valamelly savolás, vagy megszállás ér
né a’ falut, vagy pedig a' vármegye szolgabirója, vagy 
hajdúja az adó executiojára jönne, kiki magát egyfor
ma nagy szegénységgel menthetné, ’s hogy a’ falu ezen 
szegény tekintetét megtartsa, és a’ háznál semmi se 
találtassék, azért marháikat kin az erdőkben, és gazokon 
elkiilönüzve kis szállásokon, úgynevezett lázakon csak 
fiatal fa indákból álló korlátok közt tartották. — Né- 
melly részét vagyonuknak a’ határban távollévő mé- 
heseikbenis dugdosták, és takargatták, sőt több helysé
gekben, mellyeknek nagy erdeik, vagy a’ vizek közt elrej
tett szigetecskéik voltak, az asszonyok szövő esztová- 
táikat ott tartották, és ott szőttek; hogy így vásznai
kat is megtarthassák.

Midőn tehát az adó beszedésre a’ szolgabíró meg
jelent, — mert ennek vagy magának, vagy hajdújá
nak minden faluban el kellett menni, különben nem 
kapott egy krajczárt sem, önkénytesen a’ bíró nem 
vitt be semmit, azt állítván, hogy nincs. — A’ bí
rák azt állították újra, hogy semmijek sincs, ’s nem 
fizethetnek semmit; ekkor bezzeg meggyűlt a’ baja 
a’ szolgabírónak, mert exequálni nem volt mit, is- 
tállós marha, sem sertés nem volt, de egyéb sem 
találtatván a faluban; — az pedig, hogy a’ mezőn, 
vagy buvó helyeken valamit keressen vagy találjon,

‘2
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nem lévén módjában, mert a’ jobbágyság együtt tart
ván , soha egyet sem kaphatott, a’ ki a’ rejtett helye
ket elárulta volna; — tudván azonban, hogy a’ szín
lett szegénység csak hazugság, tehát csak az ultima 
ratiohoz a’ bothoz, vagy tortúrához kellett nekie nyúl
n i, és ugyan: vagy a’ bírót, vagy a’ gazdákat egy- 
gyenként keményen faggatni; de mivel jobbadán a’ bí
ró előtt is titok volt a’ gazdák pénzbeli vagyona, így 
rendesen az individuális repartitiot vévén elő, a gaz
dát vagy gazdasszonyt vette elő, ha csak meg nem 
szöktek, és a’ szoba gerendájára kézen fogva felakasz
tatta, hol az addig csüngött, míg fizetést nem ígért. 
— A’ szántás vetés így folytattatott, titok volt t. i. 
a ’ gazdák szántóföldéinek mennyisége; mert a’ mező 
nem lévén felosztva a’ földek rendesen csak egy po- 
zsoni mérő vetés nagyságúak, az egész határban el 
voltak szórva, igy tehát minden gazdának 6, 7 sőt 8 
helyen is volt elszórva egymástól egy kevés földje; — 
ezen földek soha sem trágyáztalak , hanem hat évi 
heverés után vettettek be egyszer, rendesen búzával, 
vagy úgy nevezett kétszeressel; a’ gazda csák any- 
nyit vetett, mennyi házának kitartására elég volt, 
eladásra soha semmit sem. —  Innen következtek az 
országban gyakran éhségek, — mert ha rósz esztendő 
volt, semmi áron sem lehetett életet kapni, mert 
nem volt sehol, sem földes úrnál, sem jobbágynál 
semmi.
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De még ruhájára nézve is igen nagy kényelmet 
ábrázol mostani öltözetük a’ régihez képest, a’ fe
jén egy kis süveg , vagy báránybőr csalma volt, e- 
zen süveg eltartott 20 és több évig i s , egy újnyi 
vastag szőr posztóból lévén csinálva, á  bunda vagy 
guba —  mellyet rendesen a’ felesége sző tt,— csak a’ 
tehetősebb gazdák öltözete volt, a’ pásztor emberek 
és szegényebbek ingeiken felül egy báránybőrt kötöt
tek , úgy a’ jobb hónok felett a ’ két lábával össze, 
hogy ezen bőr mellüket és liátokat fedezte , azért ezt 
mellesnek hívták, és ez lehetett a’ régi úgy nevezett 
kaczagány; nadrágnak hire sem volt a’ parasztnál, 
beérte a’ gatyával, szinte úgy csizma sem, e’ helyett 
bocskora volt, készületien disznó bőrből, mellynek 
szőre kifelé volt fordítva, szekere nem volt megva
salva ,—  hogy főző edénye és házi bútora ezen sze
génységhez volt szabva , magában értetik. —

Tudok több falut, — mellyeknekjó határaik van
nak, de ez előtt 50 esztendővel erdőben lévén az e- 
gész ha tár, minden gazdának egy csónakja, egy háló
ja , és sokaknak egy puskája vo lt, ’s a’ gazdák ha- 
lászgatva töltötték el idejüket, semmit, vagy igen 
keveset vetettek, ezen faluban ámbár most már erdő 
nincs, és elég nagy szántás, vetés folytattatik ; még. is 
lehet az öregebb embereket a’ legszorgosabb mezei 
munka idején is hálóval a’ csolnakban ülve egész na
pokon ált —  szúnyadozva látni.

2 *



3. Testi alkatra nézve.

Hogy a’ köz emberek a’ légibb időkben, azaz: 
ez előtt 50, 60 esztendővel sokkal erősebbek, na
gyobbak , orczájukra nézve szebbek, pirosabbak és 
hosszabb életűek voltak, kétséget nem szenved; és 
ennek bebizonyítására csak némelly adatokat akarok 
felhozni; ha állításomon az ifjúság kételkedik, tanú
nak hívok minden 50, 60, 70 esztendős embert, ezek 
igazolni fogják fennebbi állításomat.

A’ régibb időkben a’ férfiak szépségében, magas
ságában, úgy nevezett derékségében a’ közvélemény 
mind nagyobbaknál, mind kiesebbeknél igen sokat hely- 
heztetett, és ezen testi tulajdont igen becsülte, ke
reste, és kitüntette — sőt ezen testi tulajdont a’ lel
ki tehetséggel együtt járónak vélte ; — még restaura- 
tiokon a’ főispán sem mert candidálni alispánnak, vagy 
egyéb fő hivatalra valakit, ha nem volt az akkori be
széd szerint personatus, imponálni tudó tekintélyes 
ember, mert a’ kicsiny és száraz emberről azt gondol
ták , hogy nem tud imponálni; — így történt, hogy a 
megyék tisztviselői jobbadán personatus, erős, nagy 
emberek voltak, — ezen testi tulajdonok nagyrabecsü
lése hozta magával, hogy a’ vármegye hajdúi, kato
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nái, mind válogatott igen szép, igen nagy és erős 
emberek voltak; sőt minden udvari és úri belső cse
lédek is csak szép , erős és nagy emberekből válasz
tattak , említést érdemel i t t , hogy minden tehetősebb 
uraságnak rendesen két hajdúja vagy csatlósa volt, e- 
zek ritkán voltak kiesebbek egy ölesnél, és még e’ 
mellett igen szépek i s , az elsőre például hozom 
fel azt, a’ mit szemeimmel láttam : Zemplén vármegyé
nek rendesen 100 hajdúi majd mind egy öles magas 
emberek voltak, még 1797-ben is , sőt még 1803- 
ban láttam egyet közűlök, kihez talán erőre, nagy
ságra és egyszersmind arczbeli szépségre soha sem lát
tam különbet, midőn urával — ki akkor főszolgabíró 
és szinte igen nehéz ember volt — hárman rósz úton 
egy könnyű kocsin utaznánk, az út hajlásaiban csak 
egy kézzel fogva a’ kocsi lejebb siilyedő oldalát, és 
egyenességben tartotta, —  nevezetes, mert talán u- 
tolsó diaeta volt az 1808-ki, melly e’ részben ragyo
gott. — Igen csudálkozásra méltó volt az ország háza 
előtt nézni az uraikra váró vármegye katonáit, és u- 
rak hajdúit, ezeknél szebb embereket egy rakáson ’s 
annyit magam sem láttam soha, és ezt —  egy Po- 
zsont akkor látogató angol úti könyvébe is feljegyez
te , azt állítván, hogy ő sem látott szebb és erősebb 
embereket egy rakáson soha.

De milly szép és erős volt Magyarország népei
nek faja, különösen kitetszett a’ katonaságnál. — Sok



gyalog regementnél a’ granatirosoknál az első coiu- 
pánia vagy egészen, vagy nagyobb részt egy öles ma
gas emberekből állott, több regementekben az e- 
gész granatir divisio is; —  még 1805 sőt még 1808 
—  1811-ben igen nagy emberek voltak a’ granatiro- 
sok. — Valamint az egész magyar armadia is kitűnő 
erősemberekből állott; a’ mi pedig győzőségét, ere
jét ezen általam említett embereknek illeti, mennyivel 
haladta ez meg a’ mostaniak erejét és győzőségét, majd 
nem hihetetlen, — erre csak egy, két példát hozok fel:

Tehetősebb uraságoknál kik hintókon járnak, a' 
kocsisok mindég nyeregből hajtván, rendesen 6, 8, lO 
sőt 15 mértföldet lovagoltak ügetve, ha Bécsig kellett 
is menni egy húzómban, a’ hintó elején ülés nem volt, 
vagy ha volt is azon a’ hajdúknak vagy csatlósoknak 
ülni nem volt szabad, ezek tehát gyalog kisérték a’ 
hintót, csak némellykor midőn a’ lovak igen sebesen 
mentek , szabad volt nekiek a’ hintó oldalán a’ felhá
góra állani, és így egy bizonyos tért hátra tenni. — 
Ez így volt akkor is , midőn uraik Pestre vagy Bécs- 
be is utaztak , az út Kassától Bécsig az uraság maga 
6 lovával tartott rendesen 8, 9 nap , ez idő alatt te
hát a’ csatlósok jobbadán gyalog mentek.— Hány illy 
erős cselédet kaphatna most az ember? és miért?

De kitűnőbb az erő , mellyel bírt az akkori gene
ratio , a’ katonaságnál, 1804-ig a’ katonaságnak pus
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kái 17,19 sőt korábban 25 fontosok voltak, és azily- 
lyes 25 fontos puska, gyakran 16 esztendős regrutá
nak adatván kezébe, az azzal könnyen bírt gya
korolni , sőt a’ háborúk alatt gyakran csak két héti 
gyakorlat után útnak eresztetett Olaszországba, vagy 
a’ Rhénus mellé, ott milly sebes, milly hosszas hadi 
mozgásokat tettek, bámulatos olvasni—  s ezen sok , 
nagy, szép és erős ember mind az országból te lt, és 
mégis a’ parasztok, kik ithon maradtak is, erősek vol
tak.—  Azon ellenvetés, hogy azért volt a’ hadi sereg 
erős, mert csak erősek fogadtattak katonáknak, nem 
fogadható el egészen : mert erős meggyőződésem az , 
hogy ha most is úgy mint akkor, kiszemelnék az e- 
rösebbet még, sem kapnának annyi szép és erős embert 
mint akkor volt, ezt kiki tudhatja, a’ ki népeinket 
akkor lá tta , és most ismeri.

Hogy a’ tápszerek és népek eledele legnagyobb 
befolyással vannak a’ népek testi és lélekbeli állapot- 
já ra , senki sem tagadhatja; mert a’ test a’ lélekkel 
igen nagy egybeköttetésben lévén, örökre igaz ma
rad „mens sana in corpore sano“ — szintúgy nagy igaz
ság az, hogy a ’ népek boldogsága és sorsa csakugyan 
az ő testi és lélekbeli tehetségeiktől függ —  senki se 
félne a’ lapponok által üzenendő hadtól — senki se vár
na az oda való tudós társaság munkálatától jeles mun
kát. — Czáfolhatatlan továbbá az, hogy minden népnek
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az éghajlati befolyások által úgy ki vannak rendelve, s 
úgy szólván parancsolva a’ tápszerek és italok, hogy azo-tó
kát nekie életének és egészségének vesztése alatt vál
toztatni nem szabad: így tudjuk, hogy minden meleg 
tartományokban sok hússal élni egészségtelen, sőt ve
szedelmes , azért ezekben húst igen keveset esznek, 
ellenben az igen hideg tartományokban sok húst kell 
enni, különben nem élhetünk jól, ’s egészségesen.— 
így van ez az itallal is , mikor az általánosan, ’s min
dennap liasználíatatik; —  a’ szeszes italok igen nagy 
befolyással vannak emésztésünkre, idegeinkre, ezen sen
ki nem kételkedik, csak gondoljuk meg, hogy a’ ki 
soha bort nem ivott, \  pohár holtul már megrészegszik, 
megbetegszik, hogy ne lenne tehát illy erős szesznek 
befolyása testünkre még akkor i s , ha hozzá vagyunk 
szokva, a’ patikákba még súlyos betegségeinkben sem 
igen kapunk erősebb, látható behatással bíró orvossá
got mint a’ bor, vagy a’ pálinka.

Midőn tehát valamelly nép eledelét vagy italát 
megváltóztatja, szükségkép változni kell testi és lé- 
lekbeli állapotának i s , — azért tartottam tehát szük
ségesnek hazánk korábbi állapotját lerajzolni; — mert 
népünk ki a’ régibb időkben épen semmi, későbben 
kevés pálinkát ivott, most már általánosan igen sok 
pálinkát iszik. — Illy erős szernek mint a’ pálin
ka , kell befolyásának lenni á  nép állapotjára, ’s
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minthogy az előbbeniekben láttuk , hogy jól el lehe
tett népünk pálinka nélkül.

Lássuk, mellyek a’ sok pálinka ital következé
sei, s ha azok rosszak —  minthogy valóban rosszak 
és veszedelmesek —  lássuk , hogy lehessen a’ bajt 
orvosolni.

P ro d u c tio , k é sz ít és és fo g y a s z 
tás m ennyisége m ostan i 

időben.

Fellelik mondám, hogy azon pálinka mennyiség , 
melly régentén szilvából , gyümölcsből készíttetett, 
most is megvagyon.

Éhez járul sok, mondhatom temérdek mennyi
ség a mi gabonából, és legtöbb a’ mi kolompárból 
főzetik.

Nem szolgálhatok statistical kimutatással az iránt, 
hogy hány nagyszerű pálinka gyár állítatott fel az 
újabb időkben, mert nem akartam ezen Írásommal el
késni, még azokat beszerezhettem volna, azonban 
a’ köztudomásra hivatkozom e’ részben ; és csak rész
letes adatokat hozok elő; kiki tudja: melly temérdek 
pálinka gyárak állítattak, ’s állítatnak most is.
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Egy ismerősöm gyárt akarván állítani, és okul
ni kívánván e’ részben, maga lován megindult, és olly 
messzeségen, mellyet két nap alatt be lehetett járni 
17 nagyobb újabb alkotásit gyárt látogatott meg, 
mellyek közül a’ legkissebbikbe 20 köböl kolompért 
főztek 24 órában; — nagyobb része 40 köblöt főzött, 
és egynéhány 80 köblöt annyi idő alatt, —  útját ezen 
úr olly megyében'kezdé, hol még kevés gyár volt, így 
bizonyos : hogy vannak vidékek, hol 12 mértföldnyi 
négyszeg téren 40 gyár is van, például Zemplén, 
Ungvár, Sáros vármegyékben.

Ezen nagyobbszerü gyárokon kívül tudjuk, hogy 
sök megyékben egy falu sincsen, mellyben kiesebb 
pálinka főzések ne létezzenek, ’s hogy ezek is igen 
sokat készítenek, mert habár nem nagyok is az üs
tök, mégis előmelegítőkkel el lévén látva, többször 
járnak le egy nap alatt.

De legjobban kitűnik a’ pálinkának nagy mennyi
sége annak lecsökkent árából, és azon körülmény
ből , hogy ámbár a’ nép temérdeket emészt fel, mégis 
kénytelenek vagyunk szeszt készíteni, és még így 
sem tudjuk mennyiségünket eladni; 100-ként hever
nek a’ pálinka és szesz hordók pinczéinkben, és vár
ják  vevőjüket 7, 8, v. krajczáron számlálván itczéjét 
a’ pálinkának.
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Tudjuk, hogy most gazdaságot folytatni, vagy 
jószágot haszonra tenni annyit tesz, mint szesz gyárt 
állítani, honnan a’ következik, hogy napról napra 
töhb gyár áll fel, és a’ pálinka ára lejebb száll, és 
még szállni fog ; szintúgy szerencsétlen vagyok ren
des kimutatással nem szolgálhatni az iránt, meny
nyit emészt fel a’ nép ezen szerből, és itt is részle
tes adatokat vagyok kénytelen felhozni: egy falu, 
mellynek 1300 lakosa van, esztendőn ált felemészt 
20,000 itcze pálinkát, nem csak a’ férfiak, de az 
asszonyok, leányok, és még a’ gyermekek is minden 
időben, nem csak reggel, de délben is isszák, a’ 
mikor kaphatják.

Nincs olly murika, foglalatosság, de ünnepélyes 
dolog is, mellyben a’ pálinka fő szerepet ne játszón! 
mindenhez a’ mit az ember kezd, vagy lendít, pálin
ka kell; sőt a’ nélkül némelly dolgot telyességgel vég
re sem hajthatni; sőt pálinkáért ásnak gödröt, ko
porsót is csak azért csinálnak, ’s ha aratás idején 
valaki meghal, annak bizonyosan pénzért sem sírt á- 
satni, sem koporsót csináltatni nem Jehetne, hanem 
csak pálinkáért. Semmiféle munka nem vállaltatik, ha 
pálinka nincs a’ kötésben, a’ legálék arányosítása al
kalmával bámulva tapasztaltuk, hogy nem igen nagy 
helységeknek regáléi 3000 vfton adattak ki, árverés 
útján, hogy ezen 3000 ft. csupán pálinkáért véte
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tik be , onnan világos, hogy bort illyen helyeken nem 
mérnek, a’ mészárszék pedig majd semmit sem hoz be.

Ezen adatokból következtetheti kik i, hogy csak
ugyan temérdek pálinkának kell elfogyni az országban.

Tekintsük már most, minő befolyása van és le
het ezen nagy pálinka productiónak általánosan az 
országra, és a’ föld birtokosokra nézve köz gazdasági 
tekintetből ? ’s nem lehetne-e a gazdaságnak ezen á- 
gát elhagyni ?

Al kolompár pálinka és szesz olly szer, mellyel 
az országnak most sincs, de még idővel sem lehet 
kereskedése a’ külfölddel, mert a’ gyárokban igen ke
vés pálinka szeszre van szükség, mint pálinkát pe
dig hová fognának vinni nem tudom, észak, nyűgöt 
és kelet felé nem vihetjük , mert ezen országok szint
úgy bővelkednek pálinka dolgában mint mi, például 
Lengyel, melly majd nem úszik már a’ sok pálinká
ban; a’ tengerre délnek nem vihetjük, mert ott gyü
mölcsből, nádmézből sokkal fainabb pálinkák kívántai
nak, ’s van is elég; vitetett és most is vitetik szesz 
formában bizonyos mennyiség Törökországban , hol is 
vízzel felelegyítve megisszák, de itt már kezdik nagy
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mennyiségben főzni magok i s , úgy hogy innen is ki 
fogunk esni rövid időn — kereskedés miatt tehát azt 
készíteni nem érdemes. —  Ezen készítés igen fogyaszt
ja a’ fát és tüzelő eszközt, ezt pedig különös nagy 
haszon nélkül fogyasztani országos tekintetből se jó , 
mert erdeink napról napra fogynak, úgy hogy ma is 
már elmondhatni, hogy országunk fa dolgában szegény.

A’ mi ezen gazdálkodásnak következéseit illeti, 
a’ birtokosokra nézve ezeket nem tudom a’ legjobbak
nak; kiki tudja, hogy minekutána a’ pálinka ára a’ 
nagy productio miatt leszállóit, a’ gyárok már igen 
nagy hasznot nem adnak, igaz, szembeszúró dolog, 
ha tekintjük, mikép 50 vagy 100 holdat bevetvén 
kolompárral, ha gyárt állítunk és a’ kolompárt kifőz
tük, ezen csekély terjedelmű jószágból több ezer p. 
forintot bevehetünk; de nem a’ földből vesszük, ha
nem először azon nagy kamatból, mellybe kerül a’ gyár 
felállítása, másodszor azon sok fából, mellyet elége
tünk, harmadszor azon sok munkából, melly a’ főzés
re fordíttatik; a’ pénzt tehát nem a’ jószág adja , ha
nem a’ gyár. —  Itt tehát azt kell kérdeznünk, hogy 
nem leket-e annyi tőkével és annyi munkával, mit a’ 
pálinka főzésre fordítunk, más hasznosabb gyárt ál
lítani? én azt merem állítani, hogy igen sokféle gyárak 
vannak, mellyeknek felállítása nem kerül annyiba, mint 
a' pálinka főzésre kivánthtó gyárak építése. Vegyük
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a’ bőr készítést, posztó csinálást, olaj készítést,pa
piros malmokat, enyv főzést, festék és cliinai szerek 
készítését, ezek aránylagosan mind kevesebb és ol
csóbb szerszámokat kívánnak mint a’ pálinka főzés, 
itt csak azt kérem tekintetbe vétetni; hogy én nem 
kívánok egy nagy másféle gyárt egy kis pálinka fő
zéssel összehasonlítani, hanem a’ nagyokat a’ nagyok
kal, kiesebbeket a’ 'kiesebbekkel. Sok pálinka gyár 
van az országban, melly 6 0 , 4 0 , 30,000 forintba 
került, és valóban nem nagy pálinka machina, melly 
12,000 forintba kerül, vegyük az eliez mekivántató 
fát és azon erőt és munkát, melly a’ kolompár ter
mesztésére , pálinka főzésére , és fa szállítására kí
vántatik, ezt mind össze irva és felszámolva, szólít
sunk fel egy városban lakó timárt vagy posztó csiná- 
ló t , illy formán: ha neked ennyi pénzt és ennyi erőt 
adok, mi tévő lennél ? bizonyosan azon feleletet nyer
nék, mellyet én kaptam illy esetben, — uram! ha én 
annyit fordíthattam volna gazdálkodásom kezdetén, 
már régen igen gazdag ember lennék, ’s hogy az igaz, 
láthatjuk naponként városunkban, hol majd minden 
gyárosok csak igen csekély tökével kezdik mestersé
geiket, és mégis meglehetős sorsra vergődnek; — igaz, 
érteni kell a’ dologhoz ; — pálinka főző mester sok van, 
s könnyen kapható , egyébre kevés értő mestert kap 

ni országunkban.
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De ha mint mezei gazdaságot kívánjuk tekinteni 
a’ pálinka főzést, azt tapasztaljuk, hogy ez a’ gazda
ság többi ágainak elhanyagolásával és hátramaradásá
val folytattatik; a’ jobbágyok és a béresek ereje fa
szállításra , temérdek kolompér-tenyésztésre, és ki
szedésére fordíttatik: a’ gyár ugyan füstöl, de illy 
jószágban egyéb nem lendíttetik semmi; szántásve
tés csak féloldalason, rétek tökéletesítése, mivelése 
épen nem; gyümölcs és bor tenyésztés nem folytat
tatik ; mert a’ gyár minden pénzt és munkát megemészt, 
minden haszon tehát, melly a’ gazdaság ágaiból be
jöhetne, elmarad.

Vgyük már most, ha országunkban —  hol hála 
istennek, még földünk elég van — annyi pénzt és mun
kát fordítanánk a’ mezei gazdaság tökéletesítésére , 
mennyit a ’ gyárra fordítottunk, nem vehetnénk-e be 
annyi pénzt, mint a’ gyár behoz ?

Eszközöljük jó munkálás á lta l, hogy szántóföl
deink 14 magot adjanak, mint Ausztriában, Morvá
ban és Csehországban történik, vegyünk földünkből 
évenként két hasznot, kétszeri vetés álta l, mint Stá
jerországban , alapítsunk mesterséges réteket, mely- 
lyek háromszor kaszálhatok, és duplázzuk meg az ál
tal marháink számát, ahhoz képest, mint most tart
hatunk ; tartsuk marháinkat istállón, ’s vegyük a 
tejnek is hasznát, mint Cseh és Stájerországban, te-



32

nyésztessiink sok gyümölcs fá t, ha lehet míveljük a’ 
szöllőt, végre tenyésztessünk dohányt, vagy vala- 
melly festő plántát, mert noha az elsőről az a’ véle
kedés, hogy azt nagyok!) mértékben azért nem lehet 
vinni, mert sok munkálja, pepecselésbe kerül, mégis 
mikor ennek termesztését a’ pálinka főzéssel összeha
sonlítanék, akkor azt merem állítani, hogy lehet, ezt 
nagyban is producálni, mert vessünk he 100 köblös 
földet dohánynyal, ennek vetése és termesztése bizo
nyosan nem fog annyiba kerülni, mint a’ 100 köblös 
földnek kolompérral való elvetése, kapálása ’s kisze
dése, fogadjunk a pálinka-főző mester helyébe egy jó 
kertészt, tartsunk ezen kert mellett 8 legényt állan
dóul a ’hetesek helyett; a’ pálinkafőzéshez megkiván- 
tató tűzi fának árán, és a’ gyár felállítására fordított 
tőkének kamatjaiból ismét fogadjunk még több munká
sokat is, ha kiyántatnának, és azt hiszem, hogy 100 
köblös dohány földnek termesztménye el lesz készítve 
az eladásra, s ha mindezt elkövetjük, akkor vessünk 
számot ’s meglátjuk , hogy jövedelmünk nem lesz kis
sel)!) a’ pálinka főzésből került summánál.

Igaz ugyan, hogy bizonyos jószágnak illy módoni 
tökélletesítése nem történhetik meg hirtelen egy két 
hónap a la tt, mint a’ pálinka gyár építése; de ha 
egyszer m eglesz, állandó hasznot fog hajtani, és az 
újabb nagy költségeket nem fogja követelni, mint a’
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pálinka gyár, rnelly ha 7 , 8 év múlva megromlik, új
ra sok költséget kíván.

Ezek után én úgy vélekedem, hogy a’ pálinka 
főzést el kellene hagynunk azért, hogy a’ mezei gaz
daság sokféle ágait tökéletesítsük, mellyek tápláló 
szereket, életet, húst, zsírt, olajt, és más mind 
pedig olly anyagokat teremtenek elő, mellyek kiil ke
reskedésre is alkalmatosok, ’s az ország vagyonát is 
szaporítják, belső erejét is nevelik.

Mondatik ugyan, hogy a’ pálinka főzés azért 
hasznos, mert a’ marha tartást és hizlalást segíti elő 
a’ brália vagy maláta által. De ez csak eszme, bizo
nyos az, hogy a’ pálinkának főzött élet, vagy ko
lompárnak azon részei adják a’ pálinkát, mellyek táp
láló erőt is adnak; és liogy minekutána a’forrás és főzés 
által á  kolompár vagy élet azon részektől megfoszta- 
tik, akkor az már fél annyi tápláló szerrel sem hír 
mint az e lő tt, úgy hogy 100 köböl kolompárral töb
bet lehet hizlalni és táplálni az állatokat, mint 200 
köböl kolompér malátájával, igen hasznos hizlaláso
kat láttam Bécs közelébe kolompérral, répával, szé
nával és zabbal, ha tehát a’ maihatartást és hizlalást 
akarnánk szaporítani, és hasznossá tenni, azt pálinka 
főzés nélkül sokkal jobban tehetnénk; úgy. is most, 
minekutána a’ főzés nagy tökéletességre ment, igen 
kevés tápláló erő marad a’ bráhában.

3



34

Tekintsük már most minő befő-  
lyása van « ’ köznépre nézve.

Noha már fellebb röviden megmondani, minő álta
lánosan használtaik, és ivódik a’ pálinka , a’gyerme
kektől kezdve az aggott vén emberig a’ napnak min
den óráiban, itt még szükségesnek tartom azt bőveb
ben rajzolni, minő általános szükséggé vált már most 
a’ pálinka köznépünknél, és hogy szokott azzal élni, 
és ezt némelly képekkel is ellátni.

Mondám, hogy nálunk semmit kezdeni, vagy dol
goztatni nem lehet pálinka nélkül, azért minden helyen 
és mindenütt pálinkát tartanak, így a’ plébánosok, tisz
tek, vagy egyéb honoratiorok házánál rendesen pálin
ka tartatik; és ha ezek paraszt, vagy mesteremberrel 
még csak beszélnek i s , annak „ad captandam benevo
lentiam“ előbb egy pohár pálinkát nyújtanak. — A’ 
falusi bírák egy lépést sem tesznek hivatalos dolgaikban 
a’ nélkül, hogy ne pálinkázzanak, kisebb büntetések 
bizonyos itcze pálinkából állanak, mellyet a’ bűnös 
venni tartozik. — A’ malmokban a’ molnár pálinkát 
mér, mert ha azt nem tenné, bizonyosan csak abba a’ 
malomba vinnék a’ búzát, & hol pálinka árultatik; a’
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csűrök mellé, hol sok csépes dolgozik lia száz lépés
sel tovább volna is korcsma, mégis közelebbről is ál- 
litatik pálinka mérés, hogy a’ munkások közelebb ér
hessék : szóval, mindenütt találhatni ezen drága szert, 
úgy hogy azt könnyebben kaphatni mint kenyeret is. 
— De szükség is van erre, mert annyira ment már a’ 
dolog, hogy a’ köznép csak azért él, és dolgozik; ren
desen a’ munkások kevés eledeleken kívül finden ke
reseteket azért adjuk, p. o. a’ cséplők, ácsok, kőművesek, 
favágók, mit keressenek ezek, s mit tegyenek félre, ki
ki tudja, — erre egy példát mondok: — kénytelen lévén 
egykor hirtelen 200 munkást fogadni, kik közt több 
kőműves, ács, s tégla vető, és egyéb munkások vol
tak; — nagyon aggódtam a’ pénz megszerzésén, melly 
annyi munkás hetenkinti kifizetésére kívántatik, — de 
eltelvén az első hetek azt láttam, hogy korcsmabeli 
jövedelmem annyira szaporodott, hogy abból könnyen 
kifizethettem ezen munkásokat, sokan egy krajczárt 
sem kaptak, mert csak a’ korcsmáros jegyzéke íratott 
be fizetési könyvecskéikbe.

Mennyire megszokta azon italt a’ köznép, és meny
nyire szereti onnan is kitetszik, hogy ez által minden
re reá lehet venni, még a’ maga hasznának feláldozá
sára is, p. o. egy helyen nagy építés tetetvén, és a’ 
munkások jól fizettettek, de nem kaptak,elég munkást, 
ehhez nem messze, egy más urnák tisztje feltalálván

3*
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magát kisebb fizetés mellett egy pohár pálinkát adott 
a’ munkásoknak, ’s itt még aratás közepén sem volt 
fogyatkozás a’ munkásokban. — így történik rendesen, 
hogy midőn ur a’ köznéppel fuvarra, vagy munkára al
kuszik, attól sokat kívánnak, holott zsidó mindenre 
olcson reá veheti őket, mert pálinkát ád. — Ha valaki 
akár minő betegségbe esik, pálinkát kap orvosságnak 
akár mi légyen a’ következése; — hogy gyermekek is 
isszák, erre iszonyú példát láttam: — öt órakor reggel 
bejövén egy korcsmába, két gyermek sírni kezd — jó 
anyjok oda szalad, ’s kivevén ágyaikból az asztalra ül
teti, az egyik két, a’ másik három éves volt, nem früs- 
tököltek még szegények, úgymond, ’s egy ivó nagy po
hár pálinkát tesz a’ két gyermek közé, ’s mindeniknek 
egy darab kenyeret ád, mit is a’ gyermekek a’ pálin
kába mártogatva, rövid időn a ’ poharat kiürítették, a’ 
gyermekek noha anyjok egészségeseknek állííá lenni, 
a’ früstök előtt sápadtak és szárazok voltak, — utóbb 
jó kedvök lett, és semmi különös nem volt rajtok ész
revehető.— Illy általános, és gyakori ivás által úgy 
neki szokott már a’ nép ezen italnak, hogy a’ mi ré- 
genten hallatlan volt, ’s mitől a ’ régibb emberek a’mint 
mondám megholtak volna, t. i. egy itcze pálinkát meg- 
tudnak inni az emberek, és mégis magok lábain eltud
nak menni, sőt némellyek ezt úgy megbírják, hogy 
eszöket sem vesztik el.
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Ezen általános sok pálinka italnak első követke
zése a’ nép elszegényedése, több falut tadok, hol 
majd az egész élet termése, mind a’ zsidóknak van el
adva már előre pálinkáért; mert a’ parasztnak min
den nap szüksége lévén pálinkára, a’ zsidó hitelbe ne- 
kie azt úgy adja, hogy adósságát a’ jövő- aratáson 
élettel fizesse meg, ’s pedig még mi drágán, mert ren
desen egy pozsoni mérő gabonáért csak 6 itcze pálin
kát legfellebb 8 szoktak hitelbe adni; mert ezen ked
ves szer soha sem drága, ennek készek mindent fel
áldozni. — így történik, hogy mikor vásárról jönnek 
pénzüket egészlen, vagy nagy részét megisszák, ökrei
ket cserélgetik, csakhogy valamit kaphassanak, miért 
ihassanak, mig végre a’ czimeres pár ökörből két kis 
borjura szorulnak, utóbb semmire jutandók. —  Említést 
érdemel az, hogy a’ zsidók mindenért, nem csak pénz
ért adnak pálinkát, onnan a’ következik : hogy mivel 
nem csak a’ gazda maga, de felesége és gyermekei is 
szeretik a’ pálinkát, ezek pedig a’ nyitva álló kamará
hoz férhetnek, az élet termése lassankint majd mind 
a’ korcsmába vándorol, és az egész köznép aratás előtt 
kenyérben szűkölködik, milly ellen álliatatlan vágy le
het a’ pálinka után, erre az is például szolgálhat; egy 
ember kinek 12 gyermeke volt, igen szűk időben józa
non hozzám jö n , és életet kér, mondván : hogy gyer
mekei éhen hálással küzdenek, — egy fél pozs. mérő 
gabonát adtam, és ő ezt egyenesen a’ zsidóhoz vitte, ’s
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onnan ki sem jött, inig meg nem itta. — Ezen sok pá
linka ital, a’ mint mondám elszegényedést szül, ’s in
nen van, hogy a’ paraszt semmit sem tehet félre, ál
lapotát nem javíthatja; ha látjuk a’ mezőn a’ sok szép 
termést, a’ sok szénát, a’ számos falusi marhát, ha 
látjuk szőlőjükben a ’ szép termést, minek összesen 
véve ezerekre megy az ára és értéke, nem csinálhat
juk eléggé, hogy mégis gyakran kenyér dolgaiban szű
kölködnek, rosszul élnek, esztendőn ált sem esznek 
egy font húst, — és minden szép jíivédelmüknek semmi 
sikere, látatja nincs — ez mind a’ pálinkára megy, a’ 
mint már fellebb mondám, egy nem nagy faluban is 
megisznak 10,000 fit áru pálinkát is. — Már most 
vegyük fel, ha ezen sok pénzt meg nem innák fruga
lis életük mellett, inilly szép sikere lehetne ezen nagy 
sommának csak öt hat esztendő alatt. — Én megva
gyok győződve, hogy ha a’ most éhező Árvaiaknak any- 
nyí pénzt lehetne adni egyszerre, a ’ mennyit csak 4 
esztendő alatt pálinkáért adtak ők, segítve volna ba
jukon, ’s talán még maradna is valami.

D e m en n yire  r o n tja  ezen  sok p á 
linka  ita l  a' m o ra litá s t is , köny- 

nyen  beb izon yíth a tó .
Azon nagy vágy, mellyel utánna viseltetik a’ köz

nép, ösztönt ád a’ lopásra, eléül) a’ gyermek az ap
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jának kamaráját kezdi lopdosni, a mint fellebb mon
dám, később másokat lop meg, az asszony, vagy fele
ség is , de a’ gazda leánya is úgy tesz, ’s minthogy 
„ce m que le premier pás qui coní“, később lopásait 
idegen helyen is gyakorolja, sőt legszentebb köteles
ségét is feláldozza. —  Ezen ital különösen eltompitja 
az érzést, ’s ennélfogva bizonyos indiferentismnst szül 
minden szebb ’s magasztos!), vagy vallásos tárgyak 
irán t.— A’ ki népünket régebben ism érte.és most 
látja, észreveheti ezen tompaságot, inilly száz meg száz 
módokon mutatja magát a’ nép életében, hogy is fog
hatna helyet szebb, gyengédebb érzés, szánakozás, fele
baráti, vagy egyéb ember szeretés szivükben, midőn 
mindennél jobban szeretik a’ pálinkát, az pedig eltom
pítván idegeiket, értelmességet, minden iránt indifferen- 
té teszi őket — de többet mondok, hogy is tudnák cse
lekedeteiket a’rendhez és törvényhez pontosan alkal
mazni, midőn soha sem józanok — igenis mondám, 
soha sem józanok; — mert noha megszokván már a’ 
sok italt, nem tántorodnak, egyenesen járnak és józa
noknak tetszenek, mégis nincs a’ napnak olly ideje,jó
kor reggeltől estig, hogy már egy két pohár pálinkát 
meg nem ittak volna, s minden tetteik csak e’ két ál
lapot közt mennek végbe, vagy ingerlett állapotba, 
melly a’ pálinka megivása után azonnal következik — 
vagy lankadtságban, melly onnan következik, hogy 
már régen nem ittak pálinkát, és idegeik ellankadtak;
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az első állapotban az inger többre veszi az embert 
mint kellene, a’ másikban mindenre reá hajlik.— Ezen 
pálinkás tompaságnak szomorú példáját láttam a’ töb
bi közt: egyszer azt a’ hirt hozzák, hogy csűrömbe egy 
csépés hirtelen meghalt : oda futok, ’s utamban már 
megtudom, hogy a’ sok pálinka — mcllyet az nap töb
bi társaival megivott — ölte volna meg. M ertaz én csé- 
péseiin is, csak úgy mint másoké, feleséges, gyerme
kes ember lévén, rendesen részüket úgy megszokták 
inni, hogy % részét alig fordíthatják élelmükre. — 
tá ssa  féleségük hogy tartja gyermekeit, a ’ nem gond. 
Mert ők dolgoznak, nekiek inni kell, mert különben 
nincs erejük, nem dolgozhatnak, ’s hogy találom ezen 
embereket? kiterítették a’ holtat, ’s körül ülték pipáz- 
gatva, tréfás beszédeket folytatva, a’ halott felett gú
nyolódva, egy sem tántorgott, s úgy látszott volna, 
bogy józanak, de tele voltak szokás szerint pálinká
val; azt rendelem, hogy vigyék haza házához, mire azt 
felelték, bogy ők bizony nem viszik, barátjuk volt tár
sok sok esztendőkön által, véle ittak, azon nap ő vala 
az ital adó, és még 24 ember közöl egy sem akadt a’ 
ki haza vigye. Hol itt az emberi érzés ? Uraim ! mikor 
különben ember szerető népünk ennyire megy, sok a z : 
„ex ungve leonem“. Megmondám fellebb, midőn a’ mos
tani állapotját tömlöczeinknek a’ régivel összehason
lítottam, a’ mostani moralitás állapotát, azért most er~ 
ről többet nem szólok, csak azt teszem még hozzá



41

hogy ha minden rabnak kérdésül a’ tétetne, hogy mit 
ivott az nap, mikor a’ bűnt elkövette, kettő sem talál
kozna, ki legalább rész itcze pálinkát meg nem ivott, 
rendesen már most férfiak nem is isznak egyszerre ke
vesebbet, és ez csak ád, a’ mint mondják, curazsit.

T e s ti a lk o tá sra  és e g észség re  va
ló n ézve  veszedelm es k ö ve tk ezé

se a pálinkának.

Ha á ’ mint fellelik mondám, sok igen erős és szép 
ember volt az országban, mi lehetne népünk mostani 
gyengeségének más oka, mint a’ sok pálinka ? midőn 
egyebe, physical élet módja, és tápszerei nem változ
tak, látjuk, hogy á ’ hol legszebb emberek, legerőseb
bek laktak t. i. a’ hegyes tartományokban, ott most a \ 
leggyöngébbek nevekednek. A’ Zempléni Krajnyai oro
szok, az Árvái, Liptói, Szepesi tótok, a’ Mármarosi 
oroszok és oláhok legszebb és legerősebb emberek 
voltak az országban; úgy van-e ez most? látni-e ezen 
vidéken szép piros embereket, úgymint hajdanában, 
hol több vízzel eltek zab és máié kenyerekhez ? Ha 
most még szép erős embereket keres az ember, ezeket 
csak az Alföldön, ’s a’ bánságban, Slavoniában, ’s a’ 
vég helyeken találja, miért? mert az Alföldön még
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csak most kezd az erős pálinka divatba jönni, a' Sla- 
voniaiak, horvátok és véghelyiek pedig olly gyenge 
pálinkával szoktak élni, melly csak négy foknyi erős, 
a’ mi embereink pedig ollyannal, melly 24 gradus erős; 
természetes tehát, hogy a’ 4 gradusos pálinka nem árt
hat annyit mint a ’ 24 gradusos. Szomorú dolog, hogy 
midőn régenten hadi seregünk mind erős szép embe
rekből állott, most már más nemzetek katonainál ki
sebbek, gyengébbek. Az utóbbi ujoncz állítás arra mu
tat, hogy azokkal a’ szokott katonai forgásokat nem 
lehetett annyi ideig folytatni, mint régenten szokásban 
volt, már pedig most olly könnyű puskát kaptak, a’ 
miilyenekkel ezelőtt 40 esztendővel vadászni szoktunk.

Egy gyalog ezredet tudok, mellynek 600 olly 
gyenge ujoncz ju to tt, hogy azokat csak úgymint 
az iskolás gyermekeket oda haza kellett hagyni, ha 
valamelly tartási) gyakorlat, vagy hosszasabb párádé 
tartatott.— Én megvagyok győződve, hogy ha régen
ten keresve kerestünk volna a’ köznép között annyi 
gyenge embert, mint most a’ katonaságnál szolgál, azt 
nem találtuk volna fel : például szolgálhat az 1797 
és 1809 insurrectio, melly-nek emberei mind igén szé
pek voltak, pedig nem igen vizsgáltattak orvos által, 
nevezetesen 1797-ben annyi nemes állítatott minden 
megyéből, hogy ha most annyi állítatna, fele is ispi- 
tálban lenne, —  nevezetes volt Mannarosnak gyalog
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sága, mellynek noha csak lapos kalapjai voltak fejei
ken, mégis olly nagyok voltak, hogy azokat a’ bécsiek 
csudálták, midőn Neustadthan voltak; — Szathmár 
vármegye 1809-ben 1200 gyalogot és GOO lovast 
adott, kik közöl egy paraszt sem volt,—  és most bi
zonyosan nincs egy ezred is, melly olly szép emberek
ből állana.

Mennyire rontja az emberek egészségét a’ pálin
ka , ámbár ezt orvos jobban festhetné mint én, mégis 
megpróbálom lerajzolni. — A’ pálinka, melly igen erős 
ingert gyakorol, az emésztő belekre és idegekre, ter
mészetesen eltompítja azokat és elgyengíti, mert tudni 
való dolog, hogy minden inger után lankadásnak kell 
következni, onnan következik, hogy az emberek nem 
jól emésztenek, és keveset is esznek, mint ezt a’ min
dennapi tapasztalás is bizonyítja : így hát már az anya 
kinek jól kellene élni, hogy gyermekét jól kiképezhes
se, későbben bőven szoptathassa kevés eledellel él, ’s 
rosszul emészt; a’ gyermek — kinek szintúgy bőven 
kellene enni — ez is keveset eszik és rosszul emészt, 
hogy erősödjön, hogy nőjjön; elhallgatom itt azon rész
letes gyengüléseket, mellyeket az idegek, a’ máj és 
egyéb részei a ’ testnek szenvednek, és mellyek szint
úgy általános gyengülést, ’s kurta életet idéznek elő, 
—  ezen erős ingerhez való szokás minden orvosságok
nak behatását gyengíti, mert a’ patikából nem adnak
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oily erős szert, mint a’ pálinka; innen következik, hogy 
az orvosi szerek betegségekben keveset használnak. 
Azért kell nálunk olly erős adagokban mindent adni, 
nevezetesen hántatókat olly erőseket, hogy más pálin
kával nem élő meg is halna tő le ; —  valóban az illy 
eltompulása a’ beleknek nem adnak tartóságot, —  ’s 
ki nem tapasztalhatja, ki a ’ köznép közt forog, a’ sok 
hirtelen halált, melly a’ köznépet éri, hány hal meg, 
hogy ágyban sem fekszik ? hány a’ korcsmákban ? — 
különös jele a pálinka által okozott test elgyengülé
sének az, hogy igen sok ember már teljességgel alkal
matlanná lett akár mi foglalatosságra, mielőtt pálinkát 
nem iszik, —  ezen emberek, ha pálinkát nem isznak, 
rendkívül sápadtak, szomorúak, szótalanok és a’ lan- 
kadtság még járásokból is kitetsző, ’s ha kérdi az em
ber, mi bajok, azt mondják, hogy még nem friistököl- 
tek, s addig, míg ez nem történik t. i. pálinkával, va
lóban olly gyengék, hogyha akarnának is még sem te
hetnek semmit. —  így hát életök a pislogó lámpához 
hasonlít, melly ha szeszszel nem tartatik, azonnal el
alszik.

De elég legyen ezen tárgyról, melly maga is 
megérdemlené egy okos orvos le iratá t, azt hiszem, 
hogy azok , kik a’ nép közt élnek, számtalan adatokat 
tudnának ezen állításom támogatására előhozni.
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Láttuk már eddig a’ pálinka ital rósz következé
seit , lássuk már most miért veszedelmesek!) a’ pálin
ka ital más szeszes ital használatánál ? mert azt mond
hatná valaki, lia népünk pálinkát nem fog inni, majd 
sok bort, vagy sert fog inni, ’s az ártalom egyfonma 
lesz.

A’ pálinkának veszedelmes volta leginkább onnan 
következik:

1-ször. Mert ennek ivása a’ testnek akármi okon 
történt, némi ellankadásában vagy gyengülésében, 
legyen az akár éhség vagy böjtölés, akár erős mun
ka, akár nagyobb hideg vagy meleg által okozva· 
olly különös gyönyörűséget, olly elragadtató jó ér
zést okoz, mellyhez hasonlót semmiféle ital vagy ele
del a’ világon nem szerez, ez tudom sokak elő tt, kik 
magokon nem tapasztalták, hihetetlennek fog látsza
ni , és még is úgy van. Én ezt így tapasztaltam. —  
Történt egyszer, hogy egy húzómban 5 óráig mentem 
egy nagy meredek hegyen, közel a’ tetőhöz bágyadt- 
ságot éreztem és éhséget, de nem lévén semmi kéz
nél , egy vadász társom egy kis kancsót nyújt, melly- 
ben több lehetett egy meszely pálinkánál, azt mond
ván igyam, majd erőre kapok újra, én ki a’ pálinkát, 
nem szerettem, de annak testi alkotásomhoz képest 
nagy ártalmát is tapasztaltam, többszöri kínálás után
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számhoz vettem a bájos italt, ’s noha annak rósz kö
vetkezéseit, sőt betegségemet is előre láttam, többé 
számtól el nem vehettem, még mind meg nem ittam; 
-rm ekkor lön megfejtve előttem ezen veszedelmes ital 
titka, ekkor kezdém megfogni, hogy a’ szegény köz
nép miért szereti olly annyira, meggondoltam, hogy 
a’ munkás ember hányszor lehet a’ dolog vagy a’ sok 
járás által illy lankadtságban, hányszor fázik rósz 
ruhája miatt, hányszor éhezik, és ezen bajokban, gyen
gülésükben mit érezhet; a ’ ki ezt úgy érezte mint én, 
nem csodálkozhat azon, hogy ezen italért a’ szegény 
ember mindent kész feláldozni: mert igazán mondom 
az említett meszely pálinkát magam se tartottam vol
na száz aranynyal megfizetni drágának; —  kicsinyben 
tapasztalhatták ezt mások is , — tudjuk, hogy ha böj- 
tös vagy rósz eledeleket eszünk; a’ nyerendő erő hiá
nyát borral szoktuk pótolni. — De mi a’ bor a' pálin
kához képest, mellynek elevenítő szesze, szaga és 
kellemetessége a’ gyengülés nagyságához képest nőt- 
tön nő. —  Sokszor láttam, és azt mindennap is lehet 
lá tn i, hogy néinellyeknek szemei, mikor a’ pálinkát 
isszák felfordulnak és elhomályosodnak, úgy mint az 
elájulandó vagy elragadtatott embernek. — ’S hogy kí
vánjuk ’s hogy várjuk szegény elgyengűlt és már hoz
zá szokott embereinktől, hogy attól magokat megtar
tóztassák?—  neveli a ’ bajt az, hogy azon gyengülé
seken felül, mellyeket rósz tápláló szereik, rósz ruháik
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és erős munkáik szülnek, még azon gyengülés és lan- 
kadtság is hozzá já ru l, mellyet a’ korábbi pálinka 
italtól nyertek, ’s mellynek orvossága ismét csak pá
linka, és ugyan nevekedő lépcsőnként.

Különös áldozatja ezen körülményeknek országunk 
6 hitű népessége; nem ugyan azok, k ik a ’ mint már 
mondám az ország alsó részein laknak, és csak 4 fok
nyi erős pálinkával élnek, mert ezek még most is meg
tartották piros arczsíníiket, és erős nagy testi alkotá
sukat, de azok, kik az ország többi részeiben laknak 
— mert ezek az esztendő nagy részében böjtölni tar
tozván, ’s ezen böjtöt vaj nélkül’s minden nélkül 3’ 
mi az állatok országából jö n , — kivévén a’ halat és 
mézet, kénytelenek lévén kihúzni. —  Az ország észa
ki részeiben még az olaj sem lévén bőségben állandó 
gyengeségüket gyakrabbi pálinkázással erősítik. Hány
szor hallani a z t , böjt lévén gyengék vagyunk, csak 
a’ pálinka tartja bennünk a’ lelket; —  igen is úgy 
van , gyengék már most, mert a’ pálinka által elgyen
gültek, atyáik csak úgy böjtöltek, és nem ittak pá
linkát, és erősek voltak, mert az el nem gyengült 
gyomor a’ száraz kenyeret is megtudta emészteni, s 
abból erőt adni a’ testnek. — Egyébiránt ha utolsó kraj- 
czárjokat oda nem adnák pálinkáért, szerezhetnének 
olajt és egyéb jobbféle böjti eledelt is , mitől több 
erőt kaphatnának. Ezen oknál fogva a’ nép ezen ősz-
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tályán különösen tapasztalni a’ napiól napra való el
szegényedést; ’s hogy az ó liitííek sokkal több pálin
kát isznak meg, mint más vallásnak, onnan is kitet
szik : hogy midőn a’ sváb falukban, kik pálinkát nem 
isznak, rendesen a’ korcsma majd semmit sem hoz be 
az uradalomnak, akkor egy sokkal kissebb oláh ó hi
tű falunak korcsmájáért a’ zsidó 3000 vforintot fizet 
minden esztendőben.

2- szor. Veszedelmesebb a’ pálinka inás italnál 
azért is, mert ezt minden időben, éhgyomorra is illat
ja  az ember, holott sok bort és sert csak étel után 
lehet inni; bort reggel éhgyomorra nem szokás inni, 
eliez tehát több készület kivántatván , nem lehet ve
le olly hirtelen és olly gyakran visszaélni.

3- szor. A zért, mert kicsiny mennyiségben nagy 
erőt foglal magában, így mikor egy meszelyt megiszik, 
többet árt egészségének, mintha 4, 5 itcze erős bort 
ivott volna meg.

4- szer. Ugyan ezen összepontosított erőt minde
nütt magával hordozhatja az ember , 4 , 5  itcze bort 
vagy sert, a’ mi még nem igen ártalmas volna, ha 
egy nap alatt meginna valaki, nem hordozhat egész 
nap magával, de egy meszely pálinka a’ zsebjébe is 
elfér, és elég méreg egy napra.
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5-ször. A* pálinka meg nem romlik, meg nem 
savanyodik, azért azt mindenütt lehet tartani, annál 
töhb alkalom van tehát az ivásra.

Mindezekből láthatni, hogy a’ pálinka sokkal ve
szedelmesebb a’ bornál és sernél, mert akármennyit 
inna is népünk a’ borból és serből egészségét és mo
ralitását és testét bizonyosan annyira nem rongálná. 
Látjuk a’ cseheket, kik pint számra isszák a’sok sert, 
és népük most is erős, láthatunk több nemzeteket* 
kik sok borral élnek, atyáink is sok bort ittak , még 
sem gyengültek el úgy, mint mostani népünk.

Minekutána tehát ezen szomorú következései a’ 
pálinka italnak napról napra növekednek , ’s népünk 
szegénységét, demoralizatióját, sőt testi végső elalja- 
sodását is eszközük:, világos, hogy ezen országos 
bajon, betegségen, segítni kell; m erta’ köznép mo
rális vagyis lelki és testi állapotától függ a’ nemzet 
sorsa, jövendője és boldogsága. Ha a’ nép erős és 
jámbor, boldog is lesz az , tekintetben fog állani, má
sok előtt, akár minők legyenek constitutionalis sza
básai. Ellentétben mit használnak a’ legszebb törvé
nyek, mire szolgálhat előhaladási törekvésünk, az 
újabbi időben gyakran emlegetett nép felemelése, ha 
népünk a’ pálinka által végkép elnyomatva hever, kit 
neveljünk a’ felállítandó iskolákban ? ha a’ pálinkázó 
anyától született gyermek , ki már maga is pálinkánál

4
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nőtt fel; minden nemesebbre, szebbre, jobbra alkal
matlan.

Igen is , tennünk kell valamit ezen veszedelem 
ellen, melly nálunk már nagyobb mint más országok, 
ban is, mert lia Islandiában, Moszkaországban és Len
gyelhonban sok pálinkát isznak is, azon hideg és ned
ves tartományokban, ez még sem annyira ártalmas 
mint a’ mi melegebb országunkban, és mégis az angol 
hajós seregnél, hol eddig minden legény, mindennap 
bizonyos mérték pálinkát kapott, ezen divat mint ás- 
talmas megszüntetett. Irlandiában Mateosznak munká- 
lodásai, Moszkában pedig a’ kormány és a’ földesurak 
is orvoslást kezdenek a’ bajnak elébe állítani, — a 
kormány az által, hogy a’ pálinkát nagyon megdrágí
totta, és a’ korcsmákat megkevesítette, — sok földes urak 
pedig az á lta l, hogy nagy kiterjedésű uradalmaikban 
a’ pálinkát egészlen eltiltották; úgy hogy ott nem is 
létezik. — Ezen eltiltásnak bámulatos jó következései 
lettek, a' nép csinosabb, munkásabb, szebb lett olly 
annyira, hogy utazás közben észre lehet venni, melly 
faluban árulíatik pálinka, és melly ben nem, annyira 
szebbek a pálinkátlan, és annyival szennyeseinek a 
pálinkás faluk. -  Hlyen tüneményeket ugyan nálunk 
is lehet látni, mert nézzünk meg csak egy falut, hol 
sok zsidó és következőleg sok pálinka van, ’s hason
lítsuk össze olly faluval, hol csak egy korcsma van,
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ezen különbség most is kitetsző, mennyire tetszhetöbb 
javulatokra szolgálna, ha épen nem volna pálinka, ab
ban az egy korcsmában is ? itt midőn a’ pálinka rósz 
következéseinek elhárításáról van szó, el nem hall
gathatom, hogy magasztaló mély kódolásomat ne mond
jam ki, a’ mostan uralkodó cliinai császár iránt, ki 
azért, hogy népét az ópium által okozott károktól, ve
szedelmektől mentse, háborút izent az Angoloknak ; — 
’s akár mit mondjon a’ világ ezen nép és császárjá
nak, kormányának butaságáról, tudatlanságáról, és az 
anglusok humanitásáról, — előttem az a’ valódi huma
nus kormány, melly maga kárával és veszedelmével is, 
kész polgárainak veszedelmét elhárítani, nem pedig 
az, melly ha theoriákban színleli is igazság és ember- 
szeretőségét, — szabad kereskekedés czíme alatt lep
lezett fosztogatásait fegyveres kézzel is mozdítja elő. 
—  A chinai császár az opium miatt fegyverre kapott, 
pedig meggyőződésem szerint még ott az opium annyi 
kárt nem okozott, mint a’ pálinka nálunk tett, csak 
azért is, mert az ópium használása Cbinában jobbadán 
csak tehetősebb embereknél szokásos, kiknek idejük 
van a’ kényelem- ’s alvásra, — de a’ napszámosok, 
munkások, kiknek erre idejök nincs, nem élhetnek ópium
mal, ’s így erősek és munkások maradhatnak, nálunk 
pedig épen meg van fordítva, mert a’ nép legsziiksége-

4*
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Sebl), legmunkásabb osztályozata romlik a’ pálinka ál
tal, ’s ez nagyobb kár, nagyobb veszedelem.

A’ 'mi tehát a’ bajnak mi módom orvoslását illeti 
hazánkban.

Én úgy vélekedem, hogy valamint akkor, mikor 
mái· a’ betegség és veszedelem nagy, egy orvosi szer, 
’s nevezetesen az úgynevezett palliativus szerek nem 
elengedők, hanem több szereket, több módokat kell 
az orvoslásra elővenni, úgy hazánkban is; a’ tisztelen
dő pater Mateos által alapított józanságot tárgyazó 
egyesületek, mellyek — mind örömmel haliám —  már 
kezdenek hazánkban létesülni, a’ bajt nem fogják elég
gé orvosolhatni.

1-ször azért, mert nálunk a’ pálinka már úgyne
vezett első élelem szükséggé változván, mi nélkül az 
az emberek — a’ mint mondják —  nem lehetnek, ugyan 
ezen ital által szerzett gyengeségüknél fogva, neveze
tesen a’ mint már mondottam, az ó hitüek böjtjükben, 
de általánosan a’ többiek is, rósz élelem inódjok miatt, 
minthogy rendesen nem is szoktak főtt étellel élni, 
mindig csak a’ pálinkára támaszkodva. —  Ha szintén 
történne is, hogy fogadást tennének, a’ pálinkától va
ló eltartózfatás iránt, nem hiszem, hogy azt megtart
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hassák, —  azon én ugyan nem kételkedem, hogy ők 
magok is át nem látnák azt, hogy a’ pálinka teszi őket 
koldussá, de gyarló emberek vagyunk, abban az álla
potban, mellybe már most jutottak —  igen nehéz lesz 
azt nekiek megtartani.

2-szor arra, hogy valaki olly fogadást tegyen, 
mint a’ pálinkától való eltartóztatás, már egy bizonyos 
lélekbeli felemelkedés kívántatik, és prédicatiók hall
gatása, megvallom, olly eltompultnak tartom a’ nép 
nagyobb részét, hogy sok helyeken ezen józansági 
egyesületnek sikerét nem is várhatom; —  nagy része 
népiinkn^Jc nem sokat jár prédicátiókra, különösen a 
pásztorok pusztákban és erdőkben lakók; sok papok 
ritkán prédicálnak, —  és attól tartok, hogy sokan ma
gok is leiévén lánczolva a’ pálinka isten asszony által, 
az ellen szólni nem mernek;— s ha a’ nép jobb, gaz
dagabb része, az országnak minden honoratiorai állaná
nak a’ józansági társulatokba, úgy vélem nem volna 
segítve az ország baján, melly abban áll, hogy épen 
a’ legszegényebb része, a’ legszámosabb lesz a’ pálin
ka prédájává.

Azt tartom tehát, hogy józánsági társulatoknak 
minden utoni módoni elősegéllése mellett, még törvény
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által is kellene a’ bajt orvosolni; hogy így a’ társula
tok előre elkészítvén a’ népet a’ hasznos —  de kelle
metlen —  törvénynek méltánylására, hogy a’ két mód 
együtt, valahára szegény országunkat és népét a’ vég
ső romlástól megmentse.

Hogy a’ törvényhozásnak joga van a’ pálinka fő
zést részletesen, vagy egészlen is eltiltani, azt tartom, 
azon senki sem kételkedik; — ugyan is, eddig is diva
tozott az, hogy ha az ország valamelly részét, — a’ 
rósz termés miatt — éhség fenyegette, akkor vagy a’ 
Helytartótanács, vagy a’megyék magok is eltiltották az 
életből való pálinka főzést, — ha ezt részletes éhezés 
níiatt tenni lehetett, mért nem volna szahad azt tenni 
akkor, mikor az elaljasodás, elszegényedés fenyegeti 
az egész országot. — A’ tiltásnak jogosságát úgy gon
dolom, nem szükség bővebben bizonyítgatni.

El kellene tehát :

t-ször A’ gabonából és akármelly más élet nemé
ből, zabból, árpából és kolompárból főzött pálinkának 
korcsmákon való mérését általánosan tiltani.

A’ büntetés pedig egyenesen a’ korcsmárosokra 
és pálinkát mérőkre volna szabandó, nem pedig a’ korcs
mák birtokossaira, vagy bérben tartókra; azért hogy 
liqsszasb pörökve, és a’ törvény kikerülésére, —  mely*
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lyekben a gazdagabb emberek és zsidók, nagy meste- 
rek — alkalom ne nyujtasson.

Ha pedig valaki szeszt akarna főzni , ez csak 
a’ törvényhatóság különös engedelménél fogva bizo
nyos taxa fizetés mellett volna megengedhető, ke
mény és rögtöni ítélet által szabandó büntetés terhe 
alatt tiltva lévén annak engedőimen kívüli főzése.

2-szor. Meg kellene határozni, hogy a’ korcs
mákon mérendő szilva és gyümölcs pálinkának erő
sebbnek nem szabad lenni, mint legfellebb 4 grá- 
dusnál.

Az első törvényczikk természetesen oda czélöz, 
hogy a’ nép a’ sok pálinkától elszoktattasson, és mint
egy attól megfosztassék, mert ha gabonából, kolom
párból nem főzetik pálinka, úgy természetesen á  pá
linka nagyon meg fog drágulni; mint hajdanában volt; 
ennek következése a’ lesz, hogy nem győzvén á  nép 
a’ drága italt fizetni, azzal mértékletesekben fog él
n i, ’s legalább gyermekeit reá nem szoktatja, így 
tehát józanabb generatiót remélhetünk, mint a’ mos
tani.

De a második törvényczikket azért tartom szük
ségesnek , mert népünk már annyira hozzá szokott az - 
erős pálinkához, hogy ha kolompár vagy gabona pá-
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linkája nem lesz, úgy a* gyümölcs pálinkát akár ml 
áron is meg fogja venni, és magát folytonosan ron
gálni, pótolni fognák tehát a’ gabona pálinkát nem 
csak szilva pálinkával, hanem hiindenféle egyéb gyü
mölcsöt, almát, kökényt mind ki fognák főzni, sőt 
a’ sok olcsó bort is pálinkának fognák főzni, így hát 
meg lesz az erős italnak mennyisége és káros követ
kezései i s , mert ezen embereknek mindegy akármi
ből legyen, csak erős és kábító legyen az ital. De 
ha a’ korcsmán minden pálinka csak négy, legfellebb 
hat foknyi erős lesz, úgy ez nekik nem fog tetszeni, 
’s vagy elhagyják a’ pálinka i ta lt , vagy a’ bort ve
szik elő , mint hajdanában, és így is segítve lesz a’ 
bajon.

Ha a ’ mint mondám, a’ mérséklő egyesületek a’ 
papság köz munkálkodása által ezen szigorú törvény
nek útat egyengetvén, s ezen törvények életbe lép
nének, úgy reményleném országunk boldogságát; mert 
a’ mint talán igen is terjedelmes előadásomból látha
tó , ebből a’ népre csak jó , országunk iparára “pedig 
és külső kereskedésére kétség kívül áldásos siker kö
vetkezne , ugyanis virágzásra jönne újra a’ bor te
nyésztés, melly egészlen csüggedésben van, ’s mi
dőn a’ pálinka főzés haszna egyenesen a’ gazdagab
bak és zsidók kezébe megyen, és ez által a’ köznép 
szegényedik; a’ bor termesztésből minthogy a’ paraszt
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is bír szőlőt, és azt könnyen munkálhatja, a ' szegény 
sorsú emberek is pénzt fognak látni.

Ha azon kamatok és munkák, mellyek esztendőn
ként a’ veszedelmes pálinka készítésére fordítatnak, 
egyéb valamelly termesztmény, vagy gyár folytatásá
ra fognak fordítaíni , lehetetlen, hogy az ország any- 
nyi pénzzel és munkával sok kiil-kereskedésre alkal
mas tárgyakat elő ne állítson. Itt még, abban se lesz 
veszteség, hogy a ’ pálinka kedvéért nagy és erős é- 
pöleteket állítattunk, hiszen országunk úgy is szű
kölködik épületek dolgában, és ugyan ezen szép é r 
zületek azonnal más haszonra is fordíttathatnak, pél
dául hozom Del a’ selyem-tenyésztést,, melly szintúgy 
tágas épületeket kíván, 's mellyet ha volna is már e- 
lég eper fánk, épületek nélkül nem folytathatnánk.

Ezen ellenvetést hallottam még a’ pálinka eltör
lése ellen , ’s minthogy gyengéd szívből eredt, én is 
szívein ösztönéiül felelek, az ellenvetés így szé l: 
„Nem volna-e kegyetlenség szegény népünket, kinek 
egyetlen egy gyönyörűsége, vigasztalója , erősítője 
minden gyengeségeiben egyetlen egy jó ízű falatja , 
’s minden fáradozásainak jutalma a'pálinka; sok nyo
morúságai mellett ezen egyetlen egy jótól megfosztani.“

Erre azt felelem, igaz óh fájdalom, hogy né
pünk már egyebet jónak nem tart csak a’ pálinkát,’s
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hogy semmit úgy nem szeret, mint a z t, de váljon e- 
zen szomorú igazság nem éi>en legnagyobb bizonysá
ga-e elaljasodásának ; mellyből, hogy akármi áron 
kiragadjuk, minden befolyásos embernek szoros kö
telessége. Igaz, a’ mostan nekie szokott generatio, 
ha tőle megfosztatik, nagy szenvedésben fogna lenni , 
de ha meg kellene is nekie halni, még is meg kelle
ne tőle fosztani a’ maradék kedvéért, mert midőn 
most csak ő maga szerencsétlan, ha ő ebben meg
marad , úgy még maradékai is századokig szerencsét
lenek lesznek lelki és testiképen. Valamint tehát a’ 
beteget amputatio által is megszoktak gyógyítani , 
úgy irtódzunk a ttó l, most még talán vénebb részét 
népünknek talán egy harmad részét némi szenvedés
nek kitenni, azért, hogy egész népünket az elalja- 
sodás veszedelmétől megmentsük.

Adja isten, hogy jó időben írtam legyen ezen so
raimat, «mert boldognak éreznéin magam, ha csak egy 
egyént is téríthetnék pálinkát üldöző zászlóm alá, 
mert a' pálinkát tartom hazánk legnagyobb ellensé
gének.


