Balázs Géza
A magyar pálinka folklórja és névkincse

A pálinkázó magyar
A pálinkások a borosok után kullognak, de ebben nincs semmi rendkívüli. A magyar nép inkább boros, mint pálinkás. Ha viszont mégis pálinkáról, pálinkakultúráról van szó, akkor csakis úgy érdemes róla beszélni, mint minôségrôl, mint
hungarikumról: hagyományos fajtákról, táji („eredetvédett”) gyümölcspálinkákról,
jóféle népi gyógypálinkákról, étvágygerjesztôkrôl, hangulatfokozókról. A magyar
nép köszönésbe is foglalta a pálinkát: „Pálinkás jó reggelt!” Van, aki meg is válaszolja a köszönést: „Nem pálinkás jó reggel, hanem boros jó nap van!” Vagyis, a hasadra süt a nap! Népünk egyértelmûen vallja, hogy a pálinka adja az erôt, de azt is
mondják: „egy liter sem használ jobban, mint egy pohár”. Vagyis a lényeg: a mértékletesség. A magyar pálinkakultúrában elkezdôdött valami. A hagyományos pálinkák történeti, néprajzi fölfedezése, a táji pálinkák föléledése, a terminológia nyelvi
kutatása, pálinkás tudományos „szimpóziumok” (a szó eredeti, görög jelentése: ivás,
lakoma, mai jelentése: szûkebb körû tudományos tanácskozás!), pálinkakönyvek, gazdasági szervezôdések, pálinkafesztiválok, pálinkaversenyek, pálinkanap, pálinkabemutatók, fôzdelátogatás, pálinka lovagrend, egyletek, pálinkaturizmus, pálinkás
„butikák” (boltok) hálózata. A lehangoló „cserkótól”, „végyétôl”, „vegyigyümitôl”
eljutottunk a hagyományok fölfedezéséhez, a táji pálinkák föléledéséhez, az újra sokszínû és sokízû pálinkakultúrához; a kulturált pálinkakóstoláshoz és — fogyasztáshoz. Haladjunk tovább ezen az úton! És ne feledjük: „elsô pohár a barátságé, a
második a vidámságé, a harmadik a gyalázaté”!

Kis pálinkatörténet
A 14. század elejérôl van adatunk az elsô, magyarországi égetett szeszes italra, az
aqua vitae-re (az élet vize). Praevotius, a páduai egyetem tanára 1656-ban megjelent
munkájában írja, hogy Károly Róbert (1288-1342) felesége, Erzsébet királyné köszvényét rozmaringos aqua vitae-vel gyógyította. Több szerzô említi az aqua vitae reginae Hungariae-t, azaz a magyar királyné „életvizét”. Ez föltehetôen borpárlat lehetett,
s a szövegbôl egyértelmûen következôen gyógyszerként alkalmazták. Az elnevezés
biztosan, talán a termék is az Anjouk olasz kapcsolatai révén jutott el Magyarországra. Ez nem zárja ki azt a lehetôséget, hogy „népi” környezetben másféle lepárló
eljárás létezett volna — hiszen a legtöbb „primitív” népnél megtalálhatók a lepárlás
elemi feltételei.
A második legkorábbi terminus ugyancsak latin eredetû. 1438-ban Bártfa város
számadáskönyvében írják, hogy a város égettbort fôzô üstjei mellett dolgozók természetbeni juttatásként sört kapnak. Ezek szerint a 15. században Bártfán már iparszerûen készítették égettbort. Más adat szerint 1439-ben Pozsonyban az égettbor
élvezeti cikknek minôsül. Az elsô széles körben elterjedt magyar kifejezés az égetett
szeszes italra tehát az égettbor. Írásos formában 1570-ben bukkan föl: „Myhal deak
[...] Montha hogy Egethet Bort ad ely” (Mihály deák mondta, hogy égetett bort ad el).
Az égettbor szó keletkezésekor nyilvánvalóan égetett borról, azaz borpárlatról van
szó. Késôbb, jelentésátvitellel mást is jelentett. Égettbor szavunk, csakúgy, mint a
kölcsönzött pálinka szó jelentésköre fokozatosan bôvült, végsô soron mindhárom
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alapanyagú (bor, gabona, gyümölcs) égetett szeszes italra vonatkozott. Az 1570-bôl
származó égettbor adatunk azonban még egyértelmûen borpárlatot jelentett. Egy
1722-bôl származó idézetben esetében már ingadozik a jelentés: „Kenyérgabonából
tilos éget bort vagy palyinkát fôzni”.
Az etimológiai szótárainkban az elsô pálinka-elôfordulás 1572-bôl szerepel. Egy
1668-as adat szerint a pálinka még egyértelmûen gabona alapanyagú szeszes ital:
„az borsöprôbôl égett bort, gabonából, árpából pedig pálenkát fôzessen”. A szó a
nyelvtörténészek szerint közvetlen szlovák átvétel, jelentése tökéletesen megegyezik
a szlovák pálinka szóval, a magyarból pedig átkerült a románba is (palinca). A szó
észak felôli terjedését mutatja az a tény is, hogy Erdélyben a legutóbbi idôig fennmaradt a pálinkára vonatkozó régi magyar szó, az égettbor, míg az ország többi részén
a pálinka szó vált egyeduralkodóvá, és gabonapárlat jelentése hamarosan kiterjedt a
gyümölcs- és borpárlatokra is. Ugyancsak tükrözi a gabonapálinka eredetét a tótpálinka kifejezés.
Az Erdélyi magyar szótörténeti tár II. kötete oldalakon át sorolja az égettboros címszavakat, voltaképpen egy gazdag szócsaládot: égettbor, égettbor alja (a pálinka
utója), égettbor árulhatás, égettbor áruló, égettbor-fôzés, égettbor-fôzhetés, égettbor-fôzô, égettbor-korcsma, égettboros, égettboros-forma, égettboroz (pálinkáztat),
égettborozás, égettborozik, égettbor-szer, égettbor-vevés.
A harmadik alapvetô égetett szeszesital fajta, a gyümölcspálinka kis késéssel, de
a gabonapálinkával párhuzamosan tör utat Magyarországon. Zolnay László szerint
a 15. század végén már megpróbálkoztak Budán a gyümölcspálinka-készítéssel, de
ezt nem tudjuk más adatokkal alátámasztani. Az elsô, biztosan gyümölcspálinkára
utaló adatot 1658-ból ismerjük. 1684-ben Thököly Imre számadásai között is egyértelmûen szilvapálinkára való utalás szerepel: „néha szilvából is jó égett bort vagy
pálinkát fôznek, mikor ideje vagyon az gyümölcsnek”. Mátyus István 1787. évi följegyzéseiben a gyümölcspálinka újabb terminusai bukkannak föl: „Gugyi, vagy mai
tisztesebb neve silvórium”.

Néhány fontosabb pálinka-terminus
Érlelt pálinka: az a törköly- vagy gyümölcspálinka, amelyet legalább hat hónapig
érleltek fahordóban.
Ágyaspálinka vagy gyümölcságyon érlelt pálinka: az olyan gyümölcspálinka, amelyet gyümölccsel együtt érleltek legalább három hónapig.
Kisüsti pálinka: az a törköly- és gyümölcspálinka, amelyet legföljebb ezer liter
ûrtartalmú, rézfelületet is tartalmazó lepárló készülékben, kétszeri szakaszos lepárlással készítettek.
Likôr: 20-40 százalékos szeszes ital, amelyet cukorral és fûszerekkel ízesítenek. A
nagyobb cukortartalmú likôr a vastaglikôr (pl. csokoládélikôr), míg a kisebb cukortartalmú a vékonylikôr.
Ópálinka: az a törköly- vagy gyümölcspálinka, amelyet legalább egy évig érleltek
fahordóban.
Rézeleje: a második lefôzés elején kijövô, igen magas alkoholtartalmú pálinka.
További nevei: rezes, rézelô, méregerôs, bak, sárkány. Vagy kiöntik, vagy gyógyászati célra használják.
Vodka: gyümölcspálinkáknál az elsô lefôzés terméke. További nevei: leves, cujka,
plávis, ugró. Eredetileg gabonából vagy krumpliból készült szeszes ital.
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Pálinka: 40-60 százalékos szesztartalmú gyümölcspálinka, amelyet lepárlással borból vagy cefrébôl nyernek.

A pálinka mint hungarikum
2002-tôl a pálinka név használata az Európai Unióban csak a Magyarországon
termett vagy termesztett, cefrézett, lepárolt, érlelt és palackozott nemes vagy vadgyümölcs, szôlôtörköly, aszú szôlôtörköly alapú pálinkára használható. Mivel több
szomszédos ország tiltakozott a pálinka név kisajátítása miatt, az Európai Unió a
történelmi Magyarország örökségére tekintettel kompromisszumos megoldásként
engedélyezte a pálinka szó használatát (magyar helyesírással) négy osztrák tartománynak: Alsó-Ausztria, Burgenland, Bécs és környéke, Stájerország. A pálinka szó
használatáért Románia is harcot indított. A román nyelvbe a magyarból átkerült palinca hagyományos romániai terméknek számít az Európai Unióban és használható
a bihari, erdélyi, máramarosi és zilahi tiszta gyümölcspálinkára. Az olyan szeszes
italok, amelyek nem felelnek meg az uniós elôírásoknak, például mesterséges aromát
vagy színezôanyagot tartalmaznak, nem használhatják a pálinka nevet. Ezek a szeszesital-féleségek különféle „elkerülô” megnevezéseket alkalmaznak. Például: pálinka ízû szeszes ital, pálinka tartalmú szeszes ital, pálinkás szeszes ital.

Hírös magyar pálinkamegnevezések
„Fütyülôs” barackpálinka: Kétségtelenül az egyik legismertebb magyar pálinkaféleség, amely Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és környékén készül az édes
magvú kajszibarackból. A 19. század végén a szôlôt pusztító filoxérajárvány hatására felértékelôdött az alföldi homokos terület. Kecskemét környékén nagy kajszibarack-ültetvények jöttek létre. A sokféle barackpálinka közül kiemelkedett a
„fütyülôs” barackpálinka, amely jelzôjét a pálinkáspalack formájáról és jellegzetes
hangjáról kapta. Állítólag a csárdákban hosszú, szûk nyakú üvegekben adták a pálinkát. A palack a testéhez képest legalább háromszor hosszabb nyakú üveg, amelynek szûk szájrészében összegyûlt illatok koncentráltabban árulkodtak az ital
jellegérôl, valamint az ivóalkalmatosság stabilabb is volt a vad kocsmák világában.
Azért lett a neve fütyülôs, mert fogyasztáskor füttyögôs hangot hallattak, illetve egy
másik magyarázat szerint a kiürülô poharakba a vendégek belefújtak, ami fütyülô
hangot adott, s a ebbôl tudta a kocsmáros, hogy lehet utánatölteni. Az ital nemzetközi hírének a legtöbbet az 1935-ben Magyarországon járt VIII. Edward angol trónörökös tette, aki megkedvelte a kecskeméti barackpálinkát és ezt mondta róla:
„Szódával jobb, mint a whisky, teában jobb, mint a rum.” Azóta ezt az idézetet reklám-jelmondatnak is használják.
Szabolcsi almapálinka: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres leginkább az almapálinkájáról. A környék almatermesztésérôl már a 18. századtól vannak adataink.
Bél Mátyás ezt írja Szabolcsról: „A Tisza-mentén gyümölcsös kertei azonban sokfelé találhatók, bôségesen teremnek […] a tél közepén, amikor a gyümölcs már ritka,
egy szekérderék alma 40 vagy 50 pénzbe kerül. Itt olyan almavermeket szoktak készíteni, mint másutt sehol.” A 18. századi telepítések hatására 1820-ban Nyíregyházán pomológiai társulat is alakult. Almapálinkára már a 19. század elejétôl vannak
adataink, de a nagyobb mérvû almapálinka-fôzés csak a 20. században indult meg.
Mivel ezen a területen jelentôs bortermelés nincs, az alma- és a szilvapálinka a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló, saját termelésû szeszes ital. A szeptemberi almaszürethez kapcsolódik az almapálinka készítése. A téli tárolásra nem
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használható, különösen a sérült alma, esetleg csak az almahéj alkalmas pálinka-alapanyagnak. (A hámozott almát ugyanis jó áron veszik meg egyes üzemek, az almahéj
pedig ilyenkor nagy mennyiségben megmarad.) A paraszti pálinkafôzésnél a hullott almát felszedik, megmossák, összetörik vagy késsel feldarabolják, majd beleteszik a 200 literesnél nem nagyobb cefrés hordóba. Az 1980-as évek közepén folytatott
néprajzi gyûjtésem során Tyukodon — az országban egyedülálló módon — cefrésgödröt is találtam. A megerjedt cefrét azután a pálinkafôzdékben fôzetik ki pálinkává.
Szatmári szilvapálinka: A Kárpát-medencében is ôshonos szilva már a 16-17. században aszalványként jelentôs kiviteli termék volt. Ugyanebbôl az idôszakból van
már adatunk a szilvapálinkára (sligovica, szilvórium) is. A szilva hosszan érik, nagy
mennyiségben terem, nagy cukortartalmú, ezért kiválóan alkalmas pálinkafôzésre.
Az összes környezô országban jelentôs pálinkafôzési nyersanyag. Azért is kedvelt,
mert feldolgozása egyszerû, kimagozás nélkül is megoldható. Nagyváthy János a
boldogasszony- vagy gömbölü szilváról ezt írja 1820-ban: „ezt szárazgatni [szárítani] nem lehet, hordóra kell szedetni pálinkának”. Mazsáry közlése szerint 1798ban Ácson sligovicát ittak egy hajó utasai. Gönczi szerint a göcseji szilvapálinka
messze földön híres. Ecsedy István 1818-as debreceni adata szerint „a jó szilvapálinka tiszta, ’igaz’ pálinka legyen, gabona, krumpli, vagy almapálinka ne legyen
benne elegyítve. Füstös, olajos, vagy idegen ízû ne legyen, 40 gradusa legyen”. A
szilvapálinkának tehát a legtöbb szilvatermelô helyen kitüntetett szerepe van. Benedekfalvy Luby Margit Szatmárt, a Vásárosnaménytól Tiszabecsig húzódó területet, a Tisza és a Szamos vidékét egyenesen a „szilva hazájának” nevezi. A pálinkának
való szilvafajták: kékszilva vagy macsaktökû, amelynek már a cefréjétôl is be lehet
rúgni. Illyés Károly megjegyzi, hogy a bérese mindig részeg volt szilvaérés idején a
kékszilva cefréjétôl. A penyigei vagy nemtudomka szilva lekvárfôzésre és pálinkakészítésre egyaránt alkalmas. A boldogasszonyszilva és a lotyó- vagy fosószilva elsôsorban pálinkafôzésre alkalmas. „Ebbôl a négy kékszilvafajtából fôzött szilvórium
hasonlíthatatlanul értékesebb, zamatosabb, mint az ország többi részén veres szilvából fôzött szilvórium — írja Luby Margit 1939-ben -. Vetekedik, ha nem is ízesebb,
a kecskeméti baracknál. Amikor a világháború után egyre-másra állították fel ezen
a vidéken a nagy szeszfôzdéket, akkor a szilvóriumunk márkás itallá emelkedett.”
Csiszár Árpád leírása szerint: „A pálinkát részint kis pálinkafôzô fazekakban, részint nagyobb fôzdékben állították elô. A szájhagyomány szerint a múlt század [19.
század] elején Tarpán mintegy száz jobbágyháznál fôztek rendszeresen pálinkát. A
fôzés egyrészt cserép, másrészt réz pálinkafôzô fazekakban folyt […]. Ez a paraszti
pálinkafôzés kifejezetten csak a szilván alapult.” A szatmári szilvapálinkának ma
két formája ismeretes: a ház körüli gyümölcsbôl falusi pálinkafôzdében bérfôzéssel
elôállított, valamint a nagy tételben felvásárolt gyümölcsbôl, üzemi körülmények
között, kereskedelmi céllal készített pálinka. A hagyományos eljárásnál a pálinka
legalább 50%-os alkoholtartalmú, a kereskedelminél kevesebb. A szatmári szilvapálinka és a Tarpa elnevezés európai uniós védettséget élvez.
Erdélyi cukrospálinka (cukrozott pálinka, édespálinka): Kalotaszegen a tejbemérés
(juhmérés) alkalmával korábban az asszonyok cukrozott pálinkát ittak - újabban
vodkát, likôrt. A kalotaszegi legényavatón Faragó József így írta le a cukrospálinkát:
„cukrot, szeszt vásárolnak és cukrospálinkát vegyítenek”. Az Ôrségben így készül a
cukrozott pálinka: „Égetett pálinkát cukorral is csinálnak. Vagy egy negyed liter pálinkát töltenek egy tányérba, két kockacukrot vetnek beléje. Meggyújtják. A szesz
kiég belôle, a visszamaradó pálinka gyönge és édes lesz” (Kardos László leírása). A
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szesz meggyújtása a régi krampampulira (lásd késôbb) emlékeztetô hagyomány. A
cukorral, mézzel stb. ízesített és szesztartalmában gyöngített pálinkára vonatkozó
sok adat azt bizonyítja, hogy korábban egy széles körben elterjedt pálinkázási szokás lehetett.
Köménymagos pálinka: A cukrozott vagy cukrospálinkához hasonló ital a köményes vagy köménymagos pálinka. Sütô András prózájában is sokszor elôfordul: „[a]
szoba megtelik a pergelt cukor és köménymag illatával [...] a pálinkának szép rubinpiros színe van”.
Krampampuli: Német eredetû italféleség. A krampampuli cukorral kevert, fûszerezett pálinkából vagy rumból készült, felszolgáláskor (fogyasztás elôtt) rövid idôre
meggyújtott erôs szeszes ital. Jelentôs történeti utat futott be a krampampulinak nevezett likôrféleség. Sokan az „ördög italának” tekintették. A szó föltehetôen a latin
Crampus ’ördög’ szóra megy vissza. A franciáknál Crampon-boullie, a lengyeleknél
krupnyik a neve. Az etimológiai szótár szerint a magyar krampampuli közvetlenül
a németbôl (Krambambuli) ered. Elsô magyar nyelvi elôfordulása 1834-bôl származik. A szó és az ital elsô népszerûsítôi között ott találjuk Jókai Mórt. A lôcsei fehér
asszony címû regényében ezt írja: „Krampampuli annak a pokolitalnak a neve”. A
három királyok csillagában, amely az 1800-as évek elején játszódik Komáromban,
Jókai pontos receptjét is megadja: „Egy cintányérba jó erôs törkölypálinkát öntenek,
azt meggyújtják, s aztán a lobogó szesz közé cukordarabkákat, fügét, mazsolaszôlôt,
mandulát dobnálnak. A sercegô borszesz kék-zöld lángot vet, a füge pirosat, a mandulat sárgát; a lobogó láng elôtt ülô embernek az arca; ha nevet, mint egy elkárhozotté... Azután egy levesevô kanállal mereget az ember azon forrón lángoló szeszbôl...
Még lobog, mikor a szájához viszi. De elfújja, mielôtt lenyelné. Különben elviszi az
ördög”. Létezik egy Crampambuli címû bécsi forradalmi diákdal is, melyet Sopronban énekeltek. Mikszáth Kálmán Különös házasság címû regényében is elôfordul egy
francia forradalmi himnusz effajta eltorzítása: „Krampampuli, kávé!”
A krampampuli receptjét titkosan ôrizték. Magyar Elek receptje szerint más alkotóelemeket is találunk a krampampuliban: „Megfelelô méretû öblös tûzálló tálat
állítunk az asztal közepére és vagdalt fügét, kimagozott datolyát, mazsolát, malagaszôlôt, cukrozott narancshéjat, dióval bélelt asztalt szilvát és darabokra tördelt szentjánoskenyeret teszünk bele. A tál tetejére vasrostélyt helyezünk, erre egy kiló
narancshéjon ledörzsölt kockacukrot. Ezt fél liter finom cukornádrummal (melynek
egy része kisüsti szilva vagy seprôpálinka is lehet) megöntözzük és meggyújtjuk.
Közben a lámpákat eloltjuk és türelemmel figyeljük, amíg a lángoló szesz kiég és a
felolvadt cukor a tálba csepeg. Ezután hozzáöntünk 2 liter forralt, fahéjjal, citromhajjal és szegfûszeggel ízesített fehér bort, egy liter forró teát, 2 citrom és 2 narancs
levét. Néhány percig állni hagyjuk, de vigyázzunk, hogy ki ne hûljön. Jól megkeverjük, és megkóstoljuk, elég erôs és édes-e. Ezt cukor, rum, bor vagy tea utána adagolásával szabályozhatjuk. Végül puncsos poharakba szûrjük a párolgó italt - legjobb,
ha üvegbetétes fémpoharakat készítünk elô erre a célra -, a gyümölcsökbôl mindenkinek egy-két darabkát adunk vagy az italba, vagy külön üvegtányérkára”. A
ceglédi tanyákon a két világháború közötti idôszakban a legények még készítették
a krampampulit. Doroszlón jeles napokon, húsvét és karácsony böjtjén mézespálinka, megfázás ellen pedig krampampuli járja mindmáig. Szegeden nem jegyezték
föl a krampampulit, de ehhez hasonló italféleség lehet a katonafiatalok között egykor kedvelt zsandár. Ezt Tömörkény István nyomán Bálint Sándor ismerteti: „a
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zsandár valami tûzital, pálinka és cukor, s a cukor ég benne, mikor a pohár az ajkhoz ér”.
Rozsólis: A rozsólis fûszerekkel és gyümölcsökkel ízesített szeszes ital. Általában
értékes gyümölcsök (barack, eper, narancs) az alapanyagai. Apor Péter (1736) szerint a rozsólis az „új módi” terméke: „ha valakit kínáltál volna rosólissal, talán azt
gondolta volna, hogy napfeljötte elôtt harmatot szedtél, s avval kínálod, avagy rozsból is sült kenyérrel kínálod. Híre sem vala ezeknek a régi idôkben, hanem Brassóban fôzték az fahéjvizet, azonkívül a reggeli italt hívták aquavitának, vagy tiszta
égettbort ittanak, honnan is az úrasszonyok apró pincetokokban, úgy a nemes- és fôasszonyok is úgy kínálták, s kivált az idegen embert”. Ennek ellenére a 18. században sem lehetett népszerûtlen ital, mert egyre-másra alakultak a kis rozsólisfôzô
üzemek. Pl. 1795-ben a Komárom megyei Marcellházán rozsóliskészítô likôrgyárat
alapítottak. A rozsólis az akovitához hasonlóan olasz hatásra terjedhetett el Magyarországon. Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájában találkozunk a rozsólisos butellával, amelyben narancsból, barackból, eperbôl készült likôr volt. Mikszáth Kálmán
Különös házasság címû regényében a rozsólisfôzés mint vállalkozás szerepel. Horváth Miklósnak az „az ötlete támadt, hogy pálinkafôzésre adja magát. De minthogy
a közönséges pálinka nagyon olcsó, mert csak a parasztok isszák, valami mást kombinált ki […] az úri rendnek is gyártani kell egy ilyen külön pálinkát, mert az úri
rendnek pénze van, jól meg tudja fizetni. Legyen a színe rózsából, az íze vetekedjék
a cukorral, de mégis csípôs legyen és zamatosabb és végre ne hiányozzék belôle a köménymag mellékíze se, mert a magyar ember szeret böfögni […] Így pancsolta össze
Horváth uram nagy fifikával a rozsólist. Üstöket vett és egy szeszfôzôgépet hozatott
Bécsbôl […] s nagyban kezdte el fôzni az új szokatlan italt”. Mikszáth szövegében
a rozsólis neve népetimológiával a rózsával kapcsolódik össze. A rozsólis a középlatin ros solis (’napharmatfû’) jelentésû szóból származik. Ezt az italfélét tehát ízesítôszerérôl nevezték el, de lehet fantázianév is. A szó megtalálható a francia, spanyol,
német nyelvben. Magyarországon 1708-ban bukkan föl. Egy 1762-bôl származó somogyi összeírásban egy háznál rozsolis égetôt és rozsolis poharat vetek számba. A 19.
század elején a sok kisüzem létrejöttekor valóságos rozsólisháború dúlt az országban.
A kávésok céhe pert indított a rozsólisfôzôk ellen. Ennek az lett a vége, hogy az
1820-as évektôl a „rozsólismérô butikákban” már kávét is kezdtek mérni. A rozsólis csak a 20. században már csak egyes peremvidékeken tartotta magát. Tersánszky
Józsi Jenô Kakuk Marcija fél deci rozsólispálinkáért húzatta ki a fogát egy disznóherélôvel. A rozsólis népszerûsége a 20. században leáldozott.
Alföldi ágyaspálinka: Más néven: ágyas, öreglegény-pálinka (Röszke) vagy gugyi.
Természetes fûszerekkel (levél, virág), változatos gyümölcsökkel vagy magokkal ízesített, aromásított szeszes ital. Többnyire kristálytiszta, a világossárgától az óaranyon át egészen a dióbarnáig terjedô színárnyalatú, színe, íze, illata, aromája a
felhasznált gyümölcsökre és fûszerekre jellemzô, általában édeskés. Alkoholtartalma: 30—50%. Az ágyaspálinka nevében az „ágy” szó rejlik. A rendszerint nagy fenekû üveg alján található az ágy, amely lehet téli vagy nyári ágyás, aszerint, hogy
milyen összetevôket tartalmaz. Nevezik még dióágyásnak, meggyágyásnak stb. a felhasznált gyümölcsök és fûszerek alapján. Készítéséhez általában törköly- vagy más,
gyengébb minôségû, kevésbé jellegzetes pálinkát használnak föl, esetleg finomszeszt
vagy brandyt. Korábbi, történeti változata a rozsólis (ros solis = napharmatfû, latin).
Bálint Sándor szerint az ágyas a hajdani szegedi polgári háztartások pálinkaféleségei közé tartozott: „Olyan pálinka, amelyet többféle gyümölcsbôl, magból, levélbôl,
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virágból álló pálinkaágyra szoktak önteni, hogy minél alkalmasabb orvosság, minél
ízesebb ital legyen belôle. A pálinkaágyat nagyobb, széles szájú üvegben vetik meg.
Van benne sárgafehér cukor, narancs- és citromhéj, mazsolaszôlô, szegfûszeg, fahéj,
esetleg barackmag, gyömbér, meggy, dió is. Egyes tanyai gazdasszonyok ezeken kívül
még pirított búzát, ezerjófüvet, birsalmát, jó erôs, piros paprikahüvelyt szoktak beletenni. Ha a pálinkát leisszák róla, akkor tiszta pálinkával újra feltöltik.” Temesi Ferenc Por címû regényében is megtaláljuk az ágyaspálinka receptjének leírását:
„egy-egy ágyás egy-két évig is jó, az ameber meg kis híján örökké”. Bálint Sándor
szerint az ágyaspálinkák „a régi liktáriumok (lekvárok), öreg patikák, tömör kolostori medicinák elpolgáriasodott hagyományait és készítésmódját ôrizték meg egészen a századfordulóig”. Ez a gyógypálinkákkal, gyógynövényekkel készült
gyomorerôsítôkkel való rokonságára is utal. Az Alföldön az ágyaspálinka készítésének szokása az elmúlt idôszakban fölerôsödött. Ünnepi alkalmakkor a házigazda
szívesen kínálja saját készítésû ágyaspálinkával vendégeit. Cegléden Vaskeserû
néven készíti egy mester, Abonyban a helyi kocsmában ugyancsak láthatjuk az
ágyast, és rendelhetünk is belôle. De már egyre több vendéglátóhelyen felbukkan
Szeged környékén, Makó, Szentes, Csongrád, Hódmezôvásárhely közelében.
Mézes pálinka: Mézespálinkára az egyik legkorábbi írásos adatunk, sôt fogyasztásának receptje Apor Pétertôl (1736) származik. Apor azon kesereg, hogy a régi idôk
változatos italai mind elfelejtôdtek, „manapság” kávé, herbathé (tea), csukoláta járja,
de még a rozsólist is az új „módi” termékének tartja. Azelôtt, „az régi idôkben […]
Brassóban fôzték a fahéjvizet, azonkívül a reggeli italt hívták aquavitának, vagy
tiszta égettbort ittanak […]Vagy penig égettbort töltvén tálban, azt megmézelték,
egy vagy két fügét vagy egynehány szem malosaszôlôt tettek köziben, meggyújtották az égettbort, s úgy keverték az tálban kalánnal, azután megoltván az tüzet, azt
itták, az fügét utána ették…”. Gyakorlatilag minden népi táplálkozás-monográfiában rábukkanhatunk a mézes pálinka említésére. Ez azt bizonyítja, hogy a legutóbbi
idôkig a falusi gyakorlatban élt készítésének az ismerete; bár a néprajzkutatók nem
fordítottak kellô figyelmet rá (mint általában a pálinkára). Balogh Sámuel 1827-ben
közzétett írása a gömöri parasztlakodalomról szól. Ebben nagy szerepet kapott a pálinka, sôt a mézes pálinka is megjelent: „Ekkor még csak a pálinkázás kezdôdik és
foly két-három óráig elôször tisztán, azután mézesen”. Etédi Gedô János 1843-ban
a Magyar Gazdában tette közzé Udvarhelyszékrôl szóló vázlatát, ebben kétszer is
szerepel a mézes pálinka: „Lakomás ebéd vagy vacsora itt abból áll, hogy akkor az
asztalra mézespálinka, bor, töltött tyúk, palacsinta, kürtöskalács, pánkó [= fánk], s
másféle sütemények kerülnek […]. A dolog végével, a nehezebb munkáknál háromféle étellel, s természetesen mézes pálinkával vendégeltetnek meg a segítôk…”.
Kardos László leírása szerint a 20. század elsô felében az Ôrségben a mézes pálinka
kétféle, a hagyományos és szelesebb körben elterjedt ízesített, valamint a másutt
krampampulira emlékeztetô meggyújtott szeszes ital: „tálba öntik a pálinkát és a tál
alját teleöntik mézzel. Meggyújtják. A szesz kiég a pálinkából, a méz megolvad. Szép
piros színe lesz az italnak. Kehe [köhögés] ellen orvosság.” A mézes pálinka másik,
ízesített formája: „egy literes üvegbe 2 dl. mézet és 8 dl. pálinkát öntenek. Jól össze
kell rázni.”
Korábban szélesebb körben elterjedt mézkultúrával, mézfogyasztási szokásokkal
találkozhattunk. A mézes szeszes italok között a kétféle (hideg- és melegúti) mézsör,
a mézbor és az ismét kétféle mézes pálinka (mézespálinka) fordul elô. A magyarországi történet az mutatja, hogy a mézes pálinkák a középkorban föltehetôleg ismer29
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tek voltak, mert az elsô magyarországi adat a 18. században már a visszaszorulásukon kesereg. A 19-20. században, a népi gyakorlatban fôleg az ízesített pálinkák,
gyógypálinkák között találkozunk a mézes pálinkával — a legtöbb népi táplálkozási
monográfia ezt megemlíti. Nyilvánvalóan korábban a kisebb szeszfôzdékben is elôfordulhatott. Nyomokban él a melegúti mézpálinka-készítés hagyománya. Manapság a köztudatban legföljebb a már említett mézzel ízesített pálinka él, a nóta is
erre utalhat: „Úgy szerettem Jánoskát, mint a mézes pálinkát”.

A pálinka folklórja
Amikor a pálinkakutatáshoz kezdem, úgy gondoltam, hogy pálinkafolklór nincs.
Bordalokat ismerünk, pálinkadalokat alig. A borokkal kapcsolatban több száz szólást és közmondást gyûjtöttek már a nyelvészek és a folkloristák, a pálinka alig fordul elô a szóláskincsben. Ahogy beleástam magam a kutatásba, a pálinkafolklór
egyre szélesebb körére derült fény. Elôkerült egy rejtett folklór- és névkincs. Ameddig össze nem gyûjtöttük, el sem tudtuk volna képzelni, hogy a pálinkára mennyiféle elnevezés vonatkozik. Csak néhány a sok közül (a közismert pálinkafajtákat
most nem is említve): ágyaspálinka (pálinkaágyon ízesített szeszes ital), ákovita—
akovita (az aqua vitae latin pálinkanévbôl), bundagallér, bundapálinka (talán melegítô ital), édespálinka (talán cukrospálinka), életpálinka (gabonapálinka), elôlé (a
pálinka eleje, valószínûleg a rézeleje), ködmönlé, vakpálinka. Az elnevezések egy
része a pálinkára vonatkozó mondatszó vagy összetett szó: arrabuksz, becsorgató,
boszorkányfing, bugyiszaggató, elfelejtemolaj, észkitoló, gatyaszaggató, görbevíz,
gyomorkortyogató, gyomorrágó, házasságrontó, kerítésszaggató, kicsidüstös (kicsi
üstös - kisüsti), koporsószagú, lacibetyárköpés, lélekmelegítô, lerángass, nerángass
(gyakori Tersánszky Józsi Jenônél), papramorgó, szíverôsítô. Számos egyedi-egyéni
fantázianév is van. A noszvaji kocsmában az étlapon például szerepel a szûzleánybátorító és a zsiványvallató pálinkanév. A szavak mellett állandósult szókapcsolatok, szólások és közmondások is bôven akadnak: „Inggombból is lehet pálinkát
fôzni” (vagyis sokféle alapanyaga lehet a pálinkának). „Az ember csak reggel iszik
pálinkát, a szegény ember hajnalban, a gazdag délben; délután és este már csak bort”
(a reggeli pálinkafogyasztás megfogalmazása). „Meggyullad benne a pálinka” (a
sokat ivó emberre mondják). „Megócsul a pálinka” (ha egy „szeszkazán meghal).
„Nem iszik sokat, csak mindig rátölt” (az „ismétlô” pálinkára utalnak vele). „A pálinka folyékony nagykabát és a fogakat is tisztítja” (a pálinkafogyasztás tréfás megokolása). A nagykörûi pálinkafôzdés pedig ezt mondta olasz vendégeinek: „Pálinka
a közös nyelvünk”.
Valódi pálinkafolklórt alkotnak a butellafeliratok. (Természetesen a butellaverseken túl vannak még pálinkás dalok, pálinkás anekdoták, tréfás mesék is. Kutatásaim arról gyôztek meg, hogy a pálinkának gazdag szókészlete, folklórja van,
amelynek föltárását még csak most kezdtük el. Ismét egy olyan folklórterület, amely
a „semmibôl” került elô.) A pálinkás butellák költészete akár egy könyvet is megtölthetne: „Kovács Lajosnak készült ez a cserép, / Ebbôl igya eztán a jó szilva levét,
/ Szûcs Imre csinálta Füred városában / 1987 március havában”. „Az én nevem butella, bennem van a pálinka, / Igyál pajtás belôle, csak föl ne bukjál tôle”. „Aki ezt a
butéllát ellopja, törje ki a nyavalya”. „A pálinka gonosz ital ki azt issza, korán meghal, / Nyáron fonnyaszt, télen fagyaszt, okos ember nem issza azt — csak míg él”.
„Barátság és szeretet egyik mint a másik — pálinkával együtt egészségre válik”. „Bor
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és pálinka egyik mint a másik okosan használva egészségre válik, / Sokszor az embernek legjobb orvossága, de csak annak, aki okosan használja”.
És itt van néhány a régi reklámszövegekbôl: A Millenium gyomorlikôr a papám
kedvence (Hazai Likôrgyár). Forgalmi Szilvorium: vasutasok és postások kedvelt itala.
Gondûzô a gyomorlikôrök királya (Kramer Rezsô és Tsa.). Marha, mondja a mester.
Miért nem iszol Gottschlig rumot? Kérek még egy pohárka Mecsekit! Próbálja meg a
Borolint a melynek hatása meg fogja lepni! Schrank féle házi diópálinka: Ügyeljen
a véndiófás öreg kúriára! Aqua vitae: Régi zárdatitok szerint gyógyfüvekbôl készült.
Legfinomabb természetes asztali likôr. Borolin sósborszesz. Felülmulhatatlan háziszer. Az isiász, reuma, csúz, köszvény, izületilob és idegzsábában szenvedôk fájdalmainak megszüntetésére. Curiosum az összes gyomorlikörök gyöngye, páratlan
hatású (Maró Likôr- és Rumgyár, Budapest). Aki ebbôl ittál, ne hidd, hogy banális,
utána, ha fingasz, kiég a gatyád is (Majsai lófingató).

Pálinka-relikviák
A 19. században kezdôdött folyamat, a muzeologizálás, azaz a múlt emlékeinek
gyûjtése, rendszerezése mára hallatlan méreteket öltött. A múlt mellett már sürget
a jelen emlékeinek megôrzése is — hiszen a jelen pillanatok alatt múlttá változik.
Így kerülnek múzeumokba a régi és mai pálinkás emlékek is.
Az elsô pálinkás épület, a csödei pálinkafôzô kunyhó az 1970-es években került
a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumba. Még éppen jókor, mert mára egyetlen darab
sem maradt az egykor gyakori épülettípusból. A néprajzkutatók elsôsorban a kisüsti
pálinkafôzô korszakra jellemzô tárgyakat gyûjtötték. Itt-ott a múzeumokban találhatni is efféléket: cefrekavaró, cefretörô, pálinkáshordó, pálinkásbutella, pálinkás
kobak, pálinkásüveg, pálinkáspohár, sôt a legújabb innováció a pálinkakitöltô-adagoló.
Jelenkori pálinka-emlékeinket leginkább az Országos Vám- és Pénzügyôrség nyomozómunkájának köszönhetjük. A pénzügyôrök a fölfedezett titkos pálinkafôzdékbôl úgynevezett „bûnjelraktárakba” gyûjtötték a furfangos eszközöket. Ezekben —
külön engedéllyel — megcsodálhatjuk a tépéefeket (tiltott pálinkafôzôk), s elgondolkodhatunk népünknek innovatív mûködésén, a hatóságok eszén (ha nem is véglegesen) túljáró rafinériáján. A néprajzkutatók legutóbb egy teljes községi
pálinkafôzdét „begyûjtöttek”. A tarpai pálinkafôzde 2007-ben települt át a nyíregyházi Sóstói múzeumfaluba.
Nem tétlenkedtek az üzemtörténészek sem. Az angyalföldi szeszgyárban Gerencsér Emil gyûjtésével és kezelésében jött létre az egyik legnagyobb pálinkatörténeti
gyûjtemény (ma a Soroksári úton található, és engedéllyel látogatható). Egyéb üzemtörténeti gyûjteményt más szeszgyárak is létrehoztak. Ezekben a jellemzô üstök, lepárlócsövek mellett elsôsorban a termékek, illetve a termékek címkéi kapnak helyet.
A mai kisebb fôzdék is létrehoznak kiállítási tereket, amelyeknek célja a látványfôzde megteremtése. A látogatók a kiállításokat böngészve kedvet kapnak a pálinkakóstolásra és vásárlásra. Ez voltaképpen a pálinkaturizmus egyik vonzó eszköze.
A helyi emlékek gyûjtése jó ütemben halad, és örvendetes, hogy a pálinkakultúra
története iránt is fölélénkült az érdeklôdés. Azonban országos pálinkamúzeum vagy
pálinkakiállítás nincs, és nem is folyik a pálinka-relikviák átgondolt, központi kutatása, gyûjtése sem. Fokozottan igaz ez a szellemi néprajzra: vagyis az ebben az írásban is emlegetett pálinkafolklórra, pálinkaterminológiára, de akár a pálinkával
kapcsolatos egyéb történetekre, eseményekre, és oral historykra is.
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