
A MAGYAR ÉGETETT SZESZES ITALOK
TÖRTÉNETI TERMINOLÓGIÁJA ÉSedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .. ..,

NEPRAJ ZI OSSZEFUGGESEI

BALÁZS GÉZA

1. Az égetett szeszes itallal kapcsolatos első magyarországi adat a
XIV. századi királyi udvarból származik. Praevotius, a páduai egyetem ta-
nára 1656-ban megjelent munkájában (Opera medica, Frankfurt) írja, hogy
Erzsébet királyné, Károly Róbert felesége köszvényét rozmaringos.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaqua vi-

tae-vel gyógyította. (Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni
küzdelem múltjából. Bp., 1979. 41.) Több helyen is említik az aqua vitae

reginae Hunga r iae-t, azaz a magyar királyné ;,életvizét". Ez a Magyarorszá-
gon készült borpárlat még gyógyszerként szolgált, s s föltehetően az Anjouk
olasz kapcsolatai révén jutott el hozzánk. Maga az aqua vitae szó akovita

formában a XIX. századig élt. (Pl. Tiszta , mint az ákovita szólásban közli
Dugonics - 1820 - nyomán: Margalits Ede: Magyar közmondások és kőz-
mondásszerű szólások. Bp., 1897.29.)

2. A második terminus - sublima tione - ismét latin eredetű. 1438-ban
Bártfa város számadáskönyvében írják, hogy a város égett bort főző üstjei
mellett dolgozók sőrt kapnak (Fejérpataky László: Magyarországi városok
számadáskönyvei. Bp., 1885.338).

3. Az első magyar kifejezés, az égettbor emlékeinkben a XVI. szá-
zadtól bukkan föl. "Myhal deak ... Mindenkor Montha hogy penze Nin-
chen, hane(m) Egethet Bor t ad ely es megh aggya" (ti. a házbértartozását,
EMSzT. 2/578. - 1570-ből származó adat.). Nyilvánvaló, hogy ebben az
adatban még mindig borpárlatról van szó. A későbbiekben a motivált égett-
bor kifejezés nemcsak a bor, hanem a gabona és a gyümölcs alapanyagból
készült égetett szeszes italt is jelenthette. Például egy 1658-ból való adat:
"mely gyümölczöt az iden szettunk ... azt hagyo(m) mind az en felesegem-
nek, Czinallya Egetet Borra " (EMSzT. 2/571). llletve: 1774-ből "a' Szilvát
mind eget bornak főzték" (EMSzT. 2/580). Későbbiek azok a jelentések,
amelyek az égett bor gabonapárlat voltára utalnak. Egy 1722-es adat szerint
még ingadozik a jelentés, az említésben két ismert terminus vetélkedik: "Ke-
nyérgabonából tilos éget bor t vagy pa lyinka t főzni", ám egy 1766-os adatban
egyértelmű a közlés: "Egetbornak való gabona" (EMSzT. 2/580).
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4. Mint láttuk, az eddigi terminusok főleg borpárlatra vonatkoztak,
illetve az égetettbort későbbiekben a gabonapárlatra isráértették. Nézzük
most már a gabonapálinka megjelenésére vonatkozó első nyelvi adatokat!

Mátyás király egyik 1459-es leiratában (latin nyelven) elítéli, hogy
egyesek "gabonából - mint mondani szokták - lombiktói fellengi-
tett bort gyártani merészkednek" . Az új típusú italféleség latin neve:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

crema tum-screma tura (Péch Antal: Alsó-Magyarország bányaművelésé-
nek története 1650-1750 között. Sajtó alá rendezte: Kosáry Domokos.
Bp., 1967. 1/397).

5. Mégsem a crema tum-veretna tura terjedt el jövevényszóként, hanem
a szláv (szlovák) eredetű pálinka. Az északi népek pálinkáját, a gabona
alapanyagú pálinkát a nyugati szlávok közvetítésével vettük áto A gabo-
nából, rozsból főzött pálinkára van egy 1572-ből származó debreceni (!)
adat: ba linka (Ballai Károly szerk.: A magyar vendéglátóipar története.
Bp., 1943. 93). Ha nem elírásról van szó, akkor a pá linka első magyar nyelvi
előfordulását tisztelhetjük benne. A TESz. adatai között ugyanis az első
pálinka-előfordulás 1630-ból szerepel. Egy 1668-as adat szerint a pálinka
még egyértelműen gabona alapanyagú: "az borsőprőből égett bort, gabo-
nából, árpából pedig pá lenká t főzessen" (TESz. 3/71). Szavunk alakja tö-
kéletesen egyezik a szlovák pá lenka szóéval. A szó gyors meghonosodásá-
ban, terjedésében szerepe lehetett annak, hogy eleinte nyilvánvalóan más,
új alapanyagú szeszes italt jelentett, mint a korábbi, széles körben elter-
jedt égettbor kifejezés. Ugyancsak az északi árvételt tükrözi azt is, hogy
Erdélyben szinte legutóbbi időkig az égettbor terminus őrződött meg, míg
az ország többi részén a pá linka szó vált egyeduralkodóvá, s a gabonapár-
lat jelentés előbb a gyümölcs-, majd pedig a borpárlat jelentéssei bővült.
Jól tükrözi a pálinkaféleség származását, jellegét a tótpá linka - először a
XVII. században fóljegyzett - jelzős szóösszetételünk (Csefkó Gyula: Pá-
linka. MNy. XXVIII. 1932. 166-9).

6. Nem tekinthető széles körben elterjedt terminusnak a dühötke,,-,dil-

hiitke (Kárpáti E. i. m. 73-4), s ugyancsak nem terjedt el a már emlegetett
crema tum, illetve a gorelyka"-'gorolyka , a rabasunka elnevezés sem a gabo-
napállnkara.

1. A harmadik alapvető égetett szeszesitalfajtánk, a gyümölcspálinka
kis késéssel, de a gabonapálinkaval párhuzamosan tör utat Magyarországon.
Egy említés szerint már a XV. század elején megpróbálkoztak főzésévei Bu-
dán, ám ezt még nem sikerült más adatokkal alátámasztani (Zolnay László:
Kincses Magyarország. Bp., 1977. 319). Az első, biztosan gyümölcsből ké-
szített pálinkára utaló nyelvi adatunk 1658-ból származik (EMSzT. 2/578).

52



A MAGYAR ÉGETETT SZESZES ITALOK. ..

1684-ben Thököly Imre számadásai között szerepel a szilvapálinkára való
utalás: "néha szilvából is jó égett bort vagy pálinkát főznek, mikor ideje
vagyon az gyümölcsnek" (Lehoczky Tivadar: Gazdasági viszonyok Thö-
köly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. Magyar Gazdaságtörténelmi
Szemle, 1. 1894. 163). Mátyus István följegyzéseiben a gyümölcspálinkára
vonatkozó újabb - máig ismert - terminusok bukkannak föl 1787-böl:
"Hallottam hiteles emberek felvetéséből, hogy mikor ennek a gyümölcsnek
(ti. aszilvának ) bő termése vagyon, könnyen készülhet Erdélyben ötvenezer
vederyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszilva égettbor , vagy amint néh<?lhívják, Gugyi, vagy a mai tisztesebb
neve silvór ium" (K. Mátyus István: O és Uj Diatetica. Pozsony, 1787.387).
Mátyus felsorolásában némileg megfigyelhető az elnevezések minősítése,
használati körének körvonalazódása. A szilva égettbor szerkezetből kitűnik

annak paradox volta: az égettbor borból készült égett szeszes italt jelentett
először. Majd az eredeti jelentés elhomályosult, s általában jelentett (több-
féle alapanyagú) égetett szeszes italt. Ezért vált szükségessé jelzős szószer-
kezetté (szilva égettbor ) való kibővítése. A szilvór ium latinos képzésű alak,
"tisztességesebb" , újabb elnevezés - motivált terminus. (Szeged környé-
kén tréfás minősítéssel a szilvór ium mintájára kialakult a meggyór ium is.
SzegSz. 2/141.) A gugyi pedigpartikulárisnak tűnő elnevezés.

A gugyi",kogyi (máig ismert, a rosszabb minőségű pálinkára vonatkozó
név) egyébként először 1697-ben debreceni nyelvi adatban bukkan föl elő-
ször: "égett boros asszonyok által arultatni szokott égett borral összeelegyí-
tett rossz, haszontalan kogyi vagy pálinka" (TESz. 1/1104; ill. vö. Ballai K.
szerk., i. m. 149).

8. A burgonyából és a kukoricából készített pálinka számít a legké-
sőbbinek. 1747-ben Skytte írta le az első burgonyszeszreceptet. 1769-ben az
Első Erdélyi Földművelő Egyesületben Lázár János bejelentette, hogy Zilahi
Lajos gyalutai lelkésznek sikerült burgonyából kenyeret és pálinkát készíte-
nie. Egy ideig használták a burgonypálinkára a kolompérpá linka elnevezést
(vö.: Kósa László: "Búza szükségben felsegéllő jegyzések" . A burgonya a ma-
gyarországi táplálkozásban a XVIII. század végén és a XIX. század elején.
Ethn. 81. 1970. 363-75).

Ugyanebben az időben, 1777-ben ugyancsak az Első Erdélyi Földművelő
Egyesületben Fridvalszky János természettudós bemutatta az első kukori-
cából készült pálinkát. A kukor icapá linka készítése - különösen az ínséges
időszakokban - a nép körében is elterjedt, s a XX. században is gyakran
előfordult (Csetri Elek: Fridvalszky János, a természettudományok hazai
úttörője [1730-1784]. Korunk, Ill. 1965. 1521-6.)
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9 . Különleges, mondhatnánk "fordított" , avagy "külsö" nyelvi adatunk
is van a XIX. századból, amely rávilágít a magyar pálinkafeleségek eredetére
és terminológiájára. Petrov obsitos 1849-es magyarországi emlékeiröl többek
kőzőtt így számol be: "yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVodká t is -csinálnak rozskenyérből (ti. a magyarok),
ez már a pá linka , vagy ahogy mi (ti. az oroszok) mondjuk: gorelka (Horváth
Iván: Újból Petrov obsitos megjegyzéseiről. Nyr. 112. 1988. 315).

Bár a borszeszfőzés az említettek szerint Magyarországon is igen régi
hagyományokra tekint vissza, a XIX. században a sokféle (újabb keletű)
pálinkától új elnevezéssel is igyekeztek elkülöníteni a nemesebb borpár-
latot. Ezért német közvetítéssel 1815-ben megjelenik a konyak szavunk
(TESz. 2/558).

A moldvai magyárok az égettbort román szóvál tiszkoviná -nak is neve-
zik (Magyar tájak néprajzi felfedezői. Válo és szerk.: Paládi-Kovács Attila.
Bp. 1985. 436), a román népnyelvbe viszont magyar közvetítéssel jutott to-
vább a pá linka szó (TESz. 3/71).

1 0 . Összefoglalásként elmondható, hogy az égetett szeszes italainkra
vonatkozó terminusok nyelvészeti vizsgálata az italféleségek művelődéstör-

ténetéhez sok kiegészítő adattal szolgálhat; az első előfordulasok az italfé-
leségek történeti sorrendjét, rétegződését mutatják, a jelentésfejlődések e
viszonyok átalakulásáről tudósítanak. Mivel az elnevezések és jelentések bo-
nyolult rendszert alkotnak, érdemes mindezt táblázatban is szemléltetni.
(Ez az írás rövidített és átdolgozott részlete A magya r pá linka tör ténete és

népra jza című megjelenés előtt álló könyvemnek. )
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Az égetett szeszes italok néhány fontosabb történeti terminusa

terminus előfordulás: jelentés:
borpárlat J!:abonap. gyűmőlcsp.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aqua vitae, 14.sz. e.
aquavita ,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
akovita (17 .sz.)

sublima tione, 1438
szublimá ta (17.sz.) +

égettbor 1570 1570 1766 1658
égetett bor

ba linka? . 1571 +
crema tura , 16.sz.
crema tum +JIHGFEDCBA

I

pá linka 1630 17.sz. 1668 1684
'J!:abona-' 'szilva'

tótpá linka 17.sz. +
gorolyka , 17.sz.
gorelyka +

mbasunka 17.sz.
hmbasunka +

gozuefka , 17.sz.
goszuefka +

kogyi, gugyi 17/18.sz. + + +
szilvór ium 18.sz. +
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