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Ídesapám, mi lesz ebből? 
Ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem…, 
akkor pálinka…
                                                        (székely vicc)

….avagy, amiből lekvárt lehet csinálni, 
abból pálinkát is!
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(ELŐSZÓ HELYETT) 
KEDVCSINÁLÓ

„A palócvidék jellegzetes vadgyümölcse, pálinkája az 
egyik legnagyobb büszkeségünk. Bodza ő, de mégsem 

az, annál karakteresebb és bátran magát vállaló. 
A lexikonok gyalogbodzaként említik, de a palóc 

emberek jól tudják, a kettő között micsoda különbség 
van. A borzag, az borzag! Férfias ital, nőies bájjal 

- megfontolt pillanatokhoz, olykor még a tapasztalt 
kóstolókat is képes meglepni. Íze és illata semmihez 

nem hasonlítható. Aki érti, az mindig visszatér hozzá. 
A pálinkák non plus ultrája. Jól elkészíteni csak 

kevesen tudják. Volt idő, amikor patikákban árulták. 
Kiválóan hat az emésztésre és a keringésre. Egy 

tartalmas étkezés után csodákra képes!”

(palinkawebaruhaz.com)
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BEVEZETÉS

Lokálpatrióta indíttatásból minden olyan dolog érde-
kel, ami szűkebb-tágabb környezetemről ad képet, azt 
különlegesebbé, értékesebbé teszi. Erre lehet példa a 
– helyi szokások vizsgálatán keresztül leginkább a nép-
rajz tárgyköréhez kapcsolható – borzag pálinka esete, 
melynek az önmagában is különleges növényi alap-
anyagán túlmenően legfőbb kuriózumát a viszonylag 
jól körülhatárolható földrajzi elterjedtsége adja. Ez 
eredményezi azt a csaknem tényként kezelhető körül-
ményt, hogy ezt a pálinkafajtát szinte csak a palócok, 
azon belül is elsősorban a Nógrád (vár)megyeiek 
ismerik. Volt lehetőségem ugyanis az ország összes 
megyéjét érintő, a kulturált pálinkafogyasztás mellett 
a készítés terén is tapasztalatokkal bíró társaság ez 
irányú ismereteit tesztelni és bátran állíthatom, hogy 
még csak nem is hallottak arról, hogy a szóban forgó 
földi bodzából bármit is, így akár pálinkát, készítené-
nek. 
Ennek fényében kap kiemelt jelentőséget, hogy az 
országos ismeretlenséggel szemben a borzag elfoga-
dottsága környékünkön annak ellenére kétségbevon-
hatatlan, hogy bizony az illata/szaga (ki, hogy érzi) 
sokak számára nem a legkellemesebbek közül való, 
sőt (”horribile dictu”) vannak, akik büdös, s ezért ér-
téktelen italnak tartják. Ezzel persze lehet és kell is 
vitatkozni. Részben az otthonunkat is jelentő elterje-
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dési terület iránt érzett lojalitásból, de sokkal inkább 
azért, mert ez a pálinka méltán vívott ki magának 
előkelő helyet a palócok között. A zamatvilága mellett 
ehhez bizonyosan hozzájárult, hogy a borzag, főleg 
a nem megfelelő elkészítési mód esetén kétség kívül 
sajátos illatanyagokkal terhelt párlatának már őseink 
is több egészségre kedvező hatást tulajdonítottak, 
nem beszélve arról, hogy a palócvidék eme jellegzetes 
pálinkája többek véleménye szerint keresett cikk volt 
még a gyógyszertárakban is. 

Az írás célja felhívni a figyelmet erre a palóc kurió-
zumra, mely a hungarikum címre emelkedett magyar 
pálinkák szerves részéhez tartozóan, a szinte magától 
értetődő Nógrádikum megjelölés mellett, a földrajzi 
eredetvédett pálinka titulusra is jogosan tarthat igényt.
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A PÁLINKA ÁTTEKINTŐ TÖTRÉNETE 1

Az alkoholtartalmú termékek készítése több évezre-
des múltra tekint vissza. Az eleinte készített sörök és 
borok viszont alacsony alkoholtartalmuk miatt nem 
voltak kellő ideig eltarthatók, ezért vált szükségessé 
az alkoholkoncentrációt növelő eljárások bevezetése. 
A középkori alkimisták fejlesztették ki a lepárlással 
történő módszert, melynek eredményeként létrejöttek 
a mai égetett szeszesitalok ősei. Az első borpárlatok 
mai szemmel valószínűleg élvezhetetlen italok voltak, 
leginkább a mai alszeszeknek feleltek meg.

A pálinkafélék hazai elterjedése a XIV. századi királyi 
udvarhoz kötődik, ahol Károly Róbert felesége, Erzsé-
bet királyné gyógyította köszvényét az Élet Vizével, 
amelybe rozmaringot áztatott be.2 A mai értelmezés-
hez, megjelenési formához már közelebb álló pálinkák 
főzése az 1600-as években kezdődött meg, de – ahogyan 
arról Somogyi József, a Zwack pálinkafőző mestere 
beszélt – itt is érvényes az a megjegyzés, mely szerint 
annak idején csupán a kor színvonalának megfelelő 
minőséget, azaz mai szóhasználattal élve kemény, 
adott esetben kerítésszaggató pálinkát állítottak elő.3

1 Dr. Panyik Gáborné, Híres pálinkák eredetvédett hungaricumok, 7-10. o. Szaktudás Ki-
adóház, Budapest, én.

2 Erzsébet királyné közismert gyógyszere volt a róla elnevezett Aqua Reginae Hungariae, 
a Magyar Királyné Vize. Ez a középkorban Európa-szerte híres készítmény egy rozma-
ringos (Rosmarinus officinalis) alkoholos kivonat volt. www.gyogyszeresztortenet.hu 
(letöltve: 2018. 06. 15.)

3 m.origo.hu/print/.../20080327-somogyi-jozsef-zwack-palinkafozo-mester.htmló 
 (letöltve: 2018.04.14.)
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A desztillálással készített szeszesitalok elnevezése az 
idők folyamán sokat változott. Az elsősorban borokból 
készített párlatok első irodalmi hivatkozásai a VIII. 
századból származnak. A XIV. század elején terjedt el 
az Aqua Vitae, vagyis az Élet Vize, majd ebből az Ako-
vita szó. Az elnevezés utalt a gyógynövény kivonatok, 
így a mai pálinka gyógyító hatására is. Az 1400-as évek 
közepén Szublimata volt a párlatok neve, később je-
lent meg az Égetett Bor jelölés, majd a népies, egyben 
tréfás papramorgó. Maga a pálinka szó a magyar írásos 
emlékekben először 1630 körül jelenik meg. Kezdet-
ben gabonaalapú párlatokra vonatkozott és csak a 
későbbiekben használták kizárólagosan a gyümölcs 
eredetű termékek elnevezésére.

Az alkoholtartalmú termékek elterjedését, minőségének 
javulását az Ipari Forradalom tette lehetővé a gőz és a 
kapcsolódó gépek felhasználásával. A mennyiség növe-
kedésével csökkentek az alkohol árak, a „gyógyszerből” 
lassan élvezeti cikk vált, az előállítás ipari méreteket 
öltött. Ekkortájt, évszázadokon keresztül, a pálinkának 
értékmérő, pénzhelyettesítő funkciója is volt.4

Magyarországon 1850. szeptember 29-én vezették be 
a pálinkaadót, a pálinkafőzéssel kapcsolatban ettől az 
évtől lehet azt mondani: a feljegyzések és az azokban 
szereplő adatok megbízhatóak. Az ezt megelőző idő-
szakból jóval ritkábban találkozhatunk pálinkakészí-
téssel kapcsolatos leírásokkal. 
4 Piros László (nagymester), Híres pálinkák, eredetvédett hungaricumok, 16. o. Szaktudás 

Kiadóház, Budapest, én.
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Az 1990-es éveket megelőző időszakban a bor- és sző-
lőtermeléshez hasonlóan a pálinkakészítés is rendkí-
vül súlyos minőségi visszaesésen ment át, amelynek a 
rossz alapanyag, a mennyiségi szempontok dominan-
ciája és a hiányos szakértelem voltak okozói. A rend-
szerváltás óta ezeknek a hibáknak a megszüntetése és 
a magyar pálinka rangjának visszaállítása lett a cél.

A pálinka fogalmát és a megnevezés használatát 2008 
novembere óta – az Európai Unió jogrendszerébe 
illeszkedő – 2008. évi LXXIII. törvény szabályozza. 
E törvénynek értelmében: Pálinkának csak az a gyü-
mölcspárlat nevezhető, amelyet Magyarországon 
termett nemes és vadgyümölcsből, szőlő törkölyből, 
illetve aszú szőlő törkölyből készítettek, és amelynek 
cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is Ma-
gyarországon végezték. 

2013-ban a pálinka hivatalosan is megkapta a hunga-
ricum kitüntető címet. Méltatásakor elhangzott, hogy 
a pálinka nemzeti ital, igazi magyar sajátosság, az el-
készítés módja, a termelés, az ízvilág része a magyar 
hétköznapoknak és ünnepeknek egyaránt. 

Hazánk egyes területei kiemelkedően alkalmasak bizo-
nyos gyümölcsfajták termesztésére, ezeken a tájakon 
évszázadok óta kiváló minőségű pálinkát főznek. Ha a 
feltételeknek megfelel, akkor a tájegység megkaphatja 
az „eredetvédett termék” megkülönböztető jelzőt. Ez 
azt jelenti, hogy kizárólag a meghatározott földrajzi 
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területen belül termett gyümölcsből, az ott cefrézett, 
lepárolt, és palackozott pálinkát lehet e névvel illetni. 
Ezek (jelenleg) a következők:

• Békési szilvapálinka,
• Göcseji körtepálinka,
• Gönci barackpálinka,
• Kecskeméti barackpálinka,
• Pannonhalmi törkölypálinka,
• Szabolcsi almapálinka,
• Szatmári szilvapálinka,
• Újfehértói meggypálinka. 

Reményeink szerint – a most feltártakkal is megerő-
sítetten – a felsorolás következő tagja a Nógrádi palóc 
borzag pálinka lehet.
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A BORZAG 
(FÖLDI BODZA / GYALOGBODZA)

A földi bodza vagy gyalogbodza5 (Sambucus ebulus) 
a pézsmaboglárfélék (Adoxaceae) családjának bodza 
(Sambucus) nemzetségébe tartozó növényfaj. Rokona-
itól, a fekete- és a fürtös bodzától eltérően nem cserje, 
hanem magaskórójú lágyszárú növény,6 melyet a pa-
lócvidéken a népnyelv elsősorban borzagként7 ismer. 
Országosan elterjedt, utak és árkok mentén, szemetes, 
televényes helyeken, gyakran vetések szélén is nagy 
állományokban élő, a terület leromlását, gyomoso-
dását jelző évelő növény. Gyökérzete a talajban szer-
tekúszó, 1-2 ujjnyi vastag, kívül világosbarna, belül 
sárgás színű, húsos-rostos állományú, puha belű vagy 
üreges, enyhe szagú, enyhén undorító ízű. Szára egye-
nes, szívós, 1-2 m magas, csöves, ősszel elhaló. Levelei 
szárnyasán összetettek, 5-9 levélkéből állók; a levélkék 
lándzsásak, hegyesek, fűrészes szélűek. Virágzata a 
fekete bodzáéra emlékeztető, a bogernyő azonban ki-
sebb, domborúbb, szaga sajátságos, nem kellemes. A 
párta fehér vagy vöröses, a porzók sötét bíborszínnel 
tűnnek ki.

5  „Gyalog” névvel olyan növényfajokat jeleznek, amelynek rokonságába (génuszába) 
hozzá képest magasabb termetű fák vagy felfutók is tartoznak. (Révai Nagy Lexikona IX. 
kötet 111. o. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, 1913.)

6  eztfaldfel.hu/2014/05/fekete-bodza-misztikus-gyogynoveny (letöltve: 2018.02.04.)
7  gyogynovenyek.info földi bodza, borzag 2015. 05. 22. (letöltve: 2018.02.04.)



13

Bogyótermése ugyancsak emlékeztet a fái bodzáéra, 
annál azonban valamivel kisebb. Íze és szaga szintén 
jellemző, némileg a macskagyökéréhez hasonló. Júni-
us-júliusban virágzik, termése augusztus-szeptember-
ben érik.8 

8 Rápóti Jenő-Romváry Vilmos: Gyógyító növények, földibodza 149. o. Medicina Könyv-
kiadó Rt. Budapest, 1997

1. kép A borzag más néven földi-, 
vagy gyalogbodza virágzata. 

(fotó: levendulamagazin.hu az-eheto-es-a-mergezo-bodza)
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A növény gyökérzete és érett termése adja a drogot. 
Hatóanyagait keserűészter-iridoid-glikozidok alkot-
ják, köztük az ebulozid és az izoszferozid, tartalmaz 
továbbá szaponint, cseranyagot,9 illetve cianogén 
glikozidot, gyantát, illóolajat, szerves savakat, tan-
ninsavat.10 A termésdrog (Ebuli fructus vagy bacca) 
kevés illóolajat, keserűanyagot, cukrot, nyomokban 
kéksavglikozidát, lila festéket, míg a magjában zsíro-
solajat tartalmaz.11

9 gyogynovenyek.info földi bodza, borzag 2015. 05. 22. (letöltve: 2018.02.04.)
10 naturportal.hu gyogynovenyek/foldibodza (letöltve: 2018.02.06.)
11 Rápóti Jenő-Romváry Vilmos: Gyógyító növények, földibodza 150. o. Medicina Könyv-

kiadó Rt. Budapest, 1997

2. kép Az érett borzag. 
(fotó: Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre)
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A növény mindhárom már említett és további két elne-
vezéssel (csete és borzang) is szerepel a Czuczor-Foga-
rasi-féle szótár megfelelő köteteiben. Az összefüggés 
jelzése mellett fellelhetőségük leírásában (értelemsze-
rűen) leginkább csak megfogalmazásbeli különbségek 
vannak. A földi bodzáról, mint ugarokat és bevetett 
földeket kedvelő bodzafajként tesznek említést,12 a 
gyalogbodzát szántóföldeken tenyésző növényként 
jellemzik, melynek szára és levelei ugyan a bodzafáé-
hoz hasonlítanak, de évenként elszáradnak.13 
A borzag és borzang névhasználatot a szerzők a honti 
„palóczoknál”,14 míg a csete megfogalmazást több-
nyire „túl a Dunán némely tájakon”,15 máshol ennél 
konkrétabban, Somogy megyéhez16 kapcsolva említik. 
Hont és a palócok közvetlen érintettsége nem meg-
lepő. A Pallas Nagylexikona szerint a borzag a földi 
bodza népies és önálló neve Nógrád megye magyarjai 
között.17 

A növény az irodalomban is feltűnik. Előfordulási 
helye kapcsán a Czuczor-Fogarasi-féle szótárban fog-
laltakhoz hasonlóan ír róla cca. negyven évvel később 

12 Czuczor Gergely és Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára II. kötet 2. rész 931. o. Pest, 
1864

13 Czuczor Gergely és Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára II. kötet 2. rész 1152. o. Pest, 
1864

14  Czuczor Gergely és Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára I. kötet 2. rész 763. o. Pest, 
1862

15  Czuczor Gergely és Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára II. kötet 2. rész 931. o. Pest, 
1864

16  Czuczor Gergely és Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára I. kötet 2. rész 972. o. Pest, 
1862

17  www.kislexikon.hu/borzag (forrás: Pallas Nagylexikona 1893-1900 (letöltve: 
2018.02.06.)
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Mikszáth is: „…Ami nincs bevetve, azon a borzag nő az 
ő fekete bogyóival…”18. 
A nagy palóc íróval szemben Petőfi már a szótár 
megjelenése előtt másfél évtizeddel tollára vette a 
növényt. Kutyakaparó című versében ugyan nem a 
Palócvidéket idézve, de feltűnik a gyalogbodza, ami 
még a költészetre kevésbé fogékony olvasó számára is 
jól érzékelteti, hogy az más tájakon sem volt a kultúr-
növények mintaképe: 

„…És amilyen maga ez a csárda,
Olyan a vidéke,

Körülötte a homokbuckáknak
Se’ hossza, se’ vége.

A meztelen homokban alig teng
Egy-két gyalogbodza,

Mely fekete gyümölcsét nyaranként
Kedvetlenül hozza…”

Szintén a növény igénytelenségéről, mindemellett ere-
jéről, szívósságáról tesz említést visszaemlékezésében 
az 1861-ben Nógrádmegyerben született Szerémy Zol-
tán is: „... Hanem a föld, szorgalmasabb, buzgóbb volt, 
mint a gazdái19. Termett a maga eszétől, mégpedig egy 
gyalogbodza-féle cserjét…”20

18  Mikszáth Kálmán: A Sipsirica (forrás: Internet, letöltve: 2018.01.29.)
19  Itt a szerző nem az őslakosokra gondol. „… Nógrádban valamikor sok »lengyel« volt…, 

legtöbbször »bibliai« gazdálkodást folytattak az ilyen urak. Be se vetették a földet, vagy 
annak egyrészét. Azt mondták: Hadd pihenjen!...” (Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó 
időkből 27. o. Színészek Szövetsége. Budapest, 1929)

20  Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből 27-28. o. Színészek Szövetsége. Budapest, 
1929
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Hasonló megközelítésben, a túlélési képességét kiemel-
ve beszélt róla Dr. Fancsik János nyugalmazott főorvos 
is, aki – a hasonlat ellenére nem pejoratív értelemben 
– a növények patkányának nevezte, mondván minden-
hol megél, minden betegségnek ellenáll. Szerinte ez a 
vitalitás lehet az, ami a lekvárjában és pálinkájában is 
megjelenik, s aminek a borzag a sokak által hitt egész-
ségre gyakorolt kedvező hatását is köszönheti.

A borzag pálinka viszonylag jól körülhatárolt földrajzi 
elterjedtségének okáról a konkrétan ebben a témában 
megkérdezett Bozsik József kertész (Bozsik gazda) nem 
tett említést a rádióban leadott válaszában. Elmondta 
viszont, hogy a szakirodalomban sem egyértelmű a nö-
vény megítélése. Vannak, akik szerint mérgező, mások 
szerint nem tekinthető annak. A néhai Sípos Béla Zol-
tán „bodza nagymesterrel” folytatott korábbi beszélge-
tésére hivatkozva megjegyezte továbbá, hogy markáns 
szaga miatt rendkívül megosztó és valószínűleg ennek 
tudható be, hogy nem tartozik a kedvelt alapanyagok 
közé. Mindemellett a bodza/borzag pálinka készítése 
több száz éves múltra tekint vissza. A pálinkakészítés 
kapcsán két utat nevez meg. Az egyikben cefréből, a 
másikban borból kiindulva készítik a párlatot.21 Meg 
kell azonban jegyezni, hogy ezeknél a gondolatainál 
sokkal inkább tűnt úgy, hogy a fekete bodzáról beszél, s 
nem a borzagról, utóbbi borként történő felhasználása 
ugyanis más forrásból nem ismert. 
Etimológiai szempontból a kifejezés régi időkre ve-
21  Bozsik József 2018. 03.16. a Kossuth rádió Napközben c. műsorában hallgatói kérdésre 

10:50 órakor adott válasza.
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zethető vissza. A „bodza” eredetét vizsgálva egy köze-
lebbről meg nem határozható szláv nyelvet tételeznek 
fel. A magyar alakváltozatok közül a buzja az eredeti, 
amiből a bozja, majd bozza és – elhasonulással – a 
bodza, borza fejlődött. Nem világos azonban a palócsá-
gi „g” végű alakok keletkezése.22

Szeder Fábián az 1819-ben jegyzett munkájának 
„Néhány Palócz és egyéb Magyar Szó” fejezetében táj-
szóként szerepelteti a borzagot, mely mellé – nyilván 
a beazonosíthatóság érdekében – magyarázatként a 
földi bodza kifejezést helyezi.23

A török eredetet boncolgatja a Magyar Nyelvőr 1884-
ben megjelent száma. Ebben, a fentiek tükrében azo-
nos tartalmat hordozó borzag, borzang, földi bodza 
megnevezéseket palócz szóként jelzik, mindemellett 
a borzag kifejezésben egy török dialektusból vett köl-
csönszót látnak.24 

22  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1. A-GY (1967) 320.o.
23  Szeder Fábián: A’ Palóczokról – Tudományos Gyűjtemény 1819 – 64. o. Lilium Aurum 

hasonmás kiadása Dunaszerdahely, 2005
24  Magyar Nyelvőr - 13. évfolyam - 1884. Értekezések Munkácsi Bernát: Adalékok a ma-

gyar nyelv török elemeihez.
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A BORZAG FELHASZNÁLÁSA

Itt mindenekelőtt azt kell tisztázni, s mi több elismer-
ni, hogy noha a borzag a történelmi Magyarország 
faunájának szerves részét képezte, mégis a ritkábban 
felhasznált növények közé sorolható. Ettől függet-
lenül része volt a népi gyógyászatnak, jóval szűkebb 
földrajzi környezetben  – érdekes módon egymástól vi-
szonylagosan nagyobb távolságra eső tájegységeknél – 
készítettek belőle lekvárt és a szórvány előfordulások 
mellett a Palócföldön, azon belül leginkább Nógrád 
megyét érintően, főztek, illetve főznek belőle pálinkát 
is. Ezen kívül fekete bogyójának vörös levét borfestés-
re,25 édesipari termékek színezésére használják.26 

A borfestés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az 
erre irányuló törekvések korántsem újkeletűek. Az 
ezernyolcszázas évek első feléből már magasan jegy-
zett írott forrás tesz említést arról, hogy „a borárusok 
vörös boraikat különféle fest- és cseranyagokkal”, 
(egyebek mellett) „földi bodza bogyókkal… festés által 
szokták fertőzni…”27

25  www.kislexikon.hu/bodza (letöltve: 2018.02.14.)
26  Rácz Gábor Rácz-Kotilla Erzsébet-Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete Galenus 

kiadó Budapest, 2012
27  Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 2. kötet, 1-26. sz. (1842) 13. szám 196. 

o. (hungaricana.hu, letöltve: 2018.05.14.)
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A borzag, mint növényi alapanyag, felhasználhatósá-
gát nagyban befolyásolja az a körülmény, hogy nyer-
sen, illetve éretlenül mérgező.28 Hőhatásra azonban 
elveszti ezt a tulajdonságát, ami alapvetően háromféle 
(a fentiekben már utalt) felhasználási területet jelöl 
ki számára: alkalmazzák gyógynövényként, illetve ké-
szítenek belőle lekvárt és pálinkát. Mindezek mellett 
hatásosnak találták egerek, bolhák,29 krumplibogár 
ellen,30 de féregűzésre is. Utóbbi alkalmazása már 
sokkal inkább mutat országos lefedettséget, ráadásul 
abban a népi ráolvasások formájában még az ezoteri-
ka is megjelenik: 

„Na te főüdibodza, én téged addig 
fe nem eresztelek,

míg az én /Virág/ tehenembül 
a féreg ki nem hull.”

(Szamoshát)

28  Dr. Petri Gizella: Gyógynövény és drogismeret 172. o. Egyetemi Tankönyv, Medicina 
Budapest, 1991

 Egy emberi fogyasztásra is alkalmas növénynél ijesztő lehet a kijelentés: mérgező. 
Ez viszont (az intelmek figyelembe vételével, az esetek túlnyomó részében) ko-
rántsem rejt magában akkora veszélyt, mint amilyet a kifejezés sugall. Itt példaként 
hozhatók fel a babfélék, de akár a burgonya is, melyek nyersen, hőkezelés nél-
kül, szintén komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. https://24.hu/fn/pen-
zugy/2013/10/05/5-1-hetkoznapi-etel-ami-mergezo/ (letöltve: 2018.05.15.)

29  Fejős Zoltán: Néprajzi Közlemények 27. évf. Hiedelemrendszer, szöveg, közösség 1 rész 
136. o.

30  p.a.: Természetes védőszerre lelt a kísérletező kiskerttulajdonos Nógrád Megyei Hírlap 
1999. 08. 27. 5. o.
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„Napkelte előtt kimegy a „bűbájos” a mezőre, 
ahol árvabodza van.

 Ott egy szál bodzát letapos, 
és arra egy kapa földet tesz, ezt mondva:

Én téged bodza beáristomollak addig, 
míg /Sós/ István ártánysertésének füléről 

a féreg mind ki nem esik. 
Három reggel csinálja, mindig másik bodzával.”

      
(Szendrő és Rózsaszentmárton)

„Hallod-e te bodza, ein teigedet 
addig innét föl nem eresztölek,

míg a disznaómbaó mindön pondraó ki nem esik.”

(Gömör m.)31

31  Pócs Éva (szerk.): Magyar ráolvasások I. XI. Fohász, parancs „közbenjárókhoz” XI. 1. Nö-
vények határidős fenyegetése 217-2018. o. MTA könyvtárának kiadása Budapest, 1985. 
(hungaricana.hu, letöltve: 2018.05.14.)
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A GYÓGYNÖVÉNY

Függetlenül attól, hogy a földi bodzát a „mérges” 
jelzővel is illették, hajdan minden része officinális32 
volt. Gyógyhatásáról, legyen az maga a gyógyfűként 
felhasznált növény vagy az abból készített lekvár és 
pálinka, több írott, tudományosnak tetsző forrás is 
megemlékezik. Megjelenési idejüket alapul véve első 
helyen egy nem magyar dokumentumot (bizonyí-
tandó, hogy a földibodza gyógyhatása Európa más 
területein is elfogadott volt) érdemes ide emelni. Gya-
logbodza nevű internetes cikkében szerzője egy 1594-
ben Lyonban kiadott prédikációskönyv egyik lapjáról 
idéz egy dátum nélküli bejegyzést, lényegében egy 
receptet. Eszerint: „Az kolika ellen igen io, midön az 
földi botßanak az giökeret megh ßelik, megh mosvan 
megh apritiak, mint az forma X, gyökéret [itt néhány 
szót kihúztak] és azt megh törvén vizet vigich s annak 
az vizet megh szol innia igen io mert probalt dologh.” 
Tehát, kólika ellen igen jó, kipróbált dolog inni a földi 
bodza gyökerének vizes oldatát.33

32  Officinális: gyógyerejű, gyógyító hatású, gyógyszertári - növény - (Bakos Ferenc: Idegen 
szavak és kifejezések szótára)

33  Fáy Zoltán: Gyalogbodza mno.hu 2005. december 31. (letöltve: 2018.03.01.)
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Egészségre gyakorolt jótékony hatását Czuczor és 
Fogarasi is megjeleníti azzal, hogy a földi bodza bo-
gyóit a nép házi gyógyszerül használja,34 ami igaz a 
növény gyökértörzsére, virág- és termésdrogjára is, 
mely szintén inkább népi gyógyászati szer.35 Gyökerét 
bélrenyheség, vizenyő, csúz, kövérség, májbetegségek, 
gyógyítására,36 illetve vizelethajtó, enyhe hashajtó, 
izzasztó hatású teakeverékek alkotórészeként szokták 
használni. Vesebetegségből származó vízkór ellen tisz-
tán fogyasztják. Lekvár alakjában sokak által dicsért 
tbc-ellenes házi szer. Török kísérleti adatok azt igazol-
ták, hogy a földi bodza leveleinek metanolos kivonata 
hatékony fegyver (a kezelt állatcsoportok esetében 
84,3% hatékonyságú sebösszehúzó hatást értek el) 
a sebkezelésben. Ezt a rendkívüli hatást a kutatók a 
kivonatban azonosított kvercetin-3-O-glükozidonak 
tulajdonították. Törökországban a földi bodzát a ma-
gas láz, reumás fájdalmak, kígyómarás és sebek keze-
lésére jelenleg is használják.37 Olvasni, illetve hallani 
jóhatásáról még a szívizom teljesítményére, köhögés-
re, hurutra és különösen gyomorproblémákra. 

Mivel az összetevők terén nem mutatható ki speciális, 
csak a borzagra jellemző hatóanyag (bár a benne talál-
ható vegyületek mennyisége és egymáshoz viszonyí-

34  Czuczor Gergely és Fogarasi János: A Magyar nyelv szótára II. kötet 2. rész 931. o. Pest, 
1864

35  Rácz Gábor Rácz-Kotilla Erzsébet-Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete - A fito-
terápia és az alternatív medicina alapjai 370. o. Galenus kiadó Budapest, 2012

36  Fűben, fában-orvosság! Budapest, én.
37  gyogynovenyek.info földi bodza, borzag sebgyógyító tulajdonsága 2015. 09. 07. (letölt-

ve: 2018.02.04.)
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tott aránya kétségtelenül bírhat jelentőséggel), nem 
zárható ki, hogy a sokat emlegetett, meglehetősen 
sajátos, mai kifejezéssel élve megosztó szag- és ízanya-
gok állhatnak a borzag (pálinka) egyes betegségeknél 
megfigyelt használhatósága mögött. Ezeket a kompo-
nenseket ugyanis – függetlenül attól, hogy a technoló-
gia sajátossága miatt például vitaminok nem jutnak át 
a párlatba – valami biztosan hordozza. S miután a több 
mint karakteres érzékszervi összetevők dominanciája 
nyilvánvaló, azok hordozóinak végtermékben való 
megjelenését sem vonhatjuk kétségbe. Ezek után vi-
szont már nem ördögtől való a feltételezés, hogy ezek 
vagy részben ezek a hatóanyagok eredményezik a más 
pálinkáknál nem ismert, kedvező hatásokat.

Az mindenestre biztos, hogy a gyógynövények, illetve 
az azokból készült termékek szervezetre gyakorolt 
hatása évszázados megfigyeléseken alapszik. Fenn-
maradásuk egyik oka a hatásosságukban, másik a ha-
gyomány tiszteletében, harmadik pedig a könnyű hoz-
záférhetőségben keresendő. A növényismeret hosszú 
kiválogatás eredménye, „ami bevált az elterjedt, ami 
veszélyesnek vagy haszontalannak bizonyult, jobbára 
feledésbe merült”.38 Ezért nem szabad meglepődni 
azon, hogy az évszázados tapasztalatok szűrőjén túlju-
tott borzagból készült lekvár vagy pálinka sok helyen 
képezte a házipatika szerves részét.39 

38  Rácz Gábor Rácz-Kotilla Erzsébet-Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete - A fito-
terápia és az alternatív medicina alapjai 78. o. Galenus kiadó Budapest, 2012

39  ipolyszalkam-szalka.eoldal.hu/cikkek/bogyo-palinka-illatu-oszi-ipoly-mente Albert 
István (letöltve: 2018.02.07.)
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AZ ÉLELMISZER

Ahogyan arról már szó esett, a borzag emberi fogyasz-
tásra szánt felhasználása alapvetően kétféle termékre 
korlátozódik: a Dunántúlon csete néven ismert lekvár-
ra, és a pálinkára. A készítés dokumentáltsága nagy 
eltérést mutat a gyümölcsíz javára, ami egyben a két 
termék elterjedtsége, földrajzi lokalizációja közötti 
különbséget is jól tükrözi. 

A lekvárkészítésre utalóan fellelt (a 16. oldalon részben 
már idézett) talán legrégebbi írott forrás így emlékezik 
meg: „... a föld… termett a maga eszétől, mégpedig egy 
gyalogbodza-féle cserjét, amelynek kékesfekete, bo-
gyószerü terméséből vármegyeszerte borzag-lekvárt 
főztek a palócok”.40

Szerémy Zoltán a borzag lekvár készítés nógrádi je-
lenlétéről számot adva így ír: „… Történt pedig ez az 
általános borzaglekvárfőzés Nógrádban, az aszúmo-
solygású őszökön, amikor a szilvalekvárfőzés évadja 
is volt az úri kastélyok és egyéb lakóházak körül. 
Ilyenkor hát Palócországnak olyan lekvárszaga volt, 
hogy egynapi járó-földre is fölütötte az emberfia orrát 
a rotyogó szilvásüstök illata. Ezenkívül nekünk,apró 
kölykeknek, hetekig el volt csapva a gyomrunk és 

40  Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből 27-28. o. Színészek Szövetsége. Budapest, 
1929
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a pofácskáink, a velünk egyívású néger csemetékre 
emlékeztethettek. Ilyen lekvárral-folyó Kánaán volt 
valamikor Nógrád, még a gyermekek számára is…”41

Az 1844-ben Ipoly-Litke palóc községben42 született 
Borbás Vince, a XIX. sz. legnagyobb magyar botaniku-
sa,43 tágabb hazája növényvilágának ismertetésében 
írja: „Népies használatú mag- vagy gyümölcstermék 
vidékünkön a borzag vagyis a gyalog vagy földi 
bodza gyümölcse, a melyből a mellfájósoknak hasznos 
lekvárt szoktak főzni. Ezek nagyobbrészt táplálékai 
lehettek a régi embernek.”44

Révai Nagy Lexikona két helyen is szerepelteti a lek-
várt: a borzag gyümölcsét (a bodzához hasonlóan) kása 
vagy lekvár néven „étkül” is főzik, megjegyezve, hogy 
az utóbbi erős hajtószer.45 Külön említi a „borzaglek-
várt”, melyet a gyalog vagy földi bodza gyümölcséből 
őszkor készítenek. „Leginkább az Ipolymenti palócság 
főzi és használja, mert ott a borzag bőven nő. Mellfá-
jósnak különösen hasznos, kenyérre kenve általában 
jóízű táplálék”.46

41  Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből 28. o. Színészek Szövetsége. Budapest, 
1929 Írásában a szerző gyermekkori élményeire, az 1870-es évekre emlékezik vissza.

42  www.kislexikon.hu/borbas (letöltve: 2018.02.14.)
43  www.arcanum.hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon/borbas-vin-

ce/ (letöltve: 2018.02.14.)
44  Dr. Borbás Vince: A katonapetrezselyem és más népies eleségfüvek, Természettudomá-

nyi Közlöny 1893 25. évfolyam, 285. füzet, 248. o. 
45  Révai Nagy Lexikona III. kötet 441. o. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársa-

ság Budapest, 1911.
46  Révai Nagy Lexikona III. kötet 588. o. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársa-

ság Budapest, 1911.
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Az oral history útján tudomásomra jutott visszaem-
lékezések mind a lekvár, mind a későbbiekben részle-
tezett pálinka vonatkozásában értékes kiegészítéseit 
adták az írott forrásoknak. Az adatszolgáltatók zöme 
salgótarjáni vagy környéki lakos volt, de az érdemi vá-
lasszal47 szolgálni tudó többi interjúalany is nógrádi 
kötődéssel bírt.

Az 1924-ben született Ihász Imréné tapasztalatai nem 
voltak túl kedvezőek a borzagról, a szegények gyümöl-
cséről, illetve annak „nagyon” fekete lekvárjáról. Az 
ízével nem volt baja, furcsa szaga miatt azonban nem 
tartozott a kedvencei közé, pedig nagymamája mindig 
dicsérte annak egészségre gyakorolt jótékony hatását. 

Az 1935-ben született Kovács Jánosnénak már a 
nagyszülei is lekvárt főztek a borzagból, amit vér-
szegénység ellen ajánlottak. Amikor ették a szájuk 
is fekete lett tőle, de nagyon finom volt. Az is biztos 
viszont, hogy a főzését nem lehetett titokban tartani, 
mert messziről „szaglott”.

A borzaggal kapcsolatos kérdésnél az 1932-ben 
született Dr. Fancsik János mosolyogva emlékezett 
vissza gyerekkorára. Az iskolából hazamenet már a 
(fő)templomnál érezték, ha valaki a Rokkant másik 
végén48 borzagból főzte a lekvárt. Átható szaga elle-
47  Természetesen a kutatómunka nem csak a helyi lakosokra terjedt ki, azonban a távo-

labbi területek megkérdezettjei – azon kívül, hogy még nem hallottak borzag pálinkáról 
– gyakorlatilag semmilyen felhasználható információt nem tudtak adni. Éppen ezért 
felsorolásukat nem tartottam indokoltnak.

48  Rokkant-telep - Salgótarján egyik lakóövezeti része. Nevét onnan kapta, hogy az I. 
világháború után ezen a területen osztottak telkeket hadirokkantak számára. Fancsik 
doktor leírása alapján a borzag lekvár szagát már több száz méterről lehetett érezni.
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nére volt respektje, mivel egészségesnek tartották. 
Fancsik doktor tudomása szerint ezt a növényt csak 
errefelé (Nógrádban) hívják borzagnak, máshol gya-
logbodza a neve. 

A szaga mellett az ízét illetően is eltérő véleményen 
vannak kóstolói. Az mindenesetre biztos, hogy ma 
sincs mindenki elragadtatva tőle. Egy ipolyszalkai 
visszaemlékezésből is az derül ki, hogy a borzag lekvár 
nyújtotta gasztronómiai élményt nem igazán lehetett, 
például a barackéhoz mérni. Ezzel szemben belőle – 
egyfajta prevenciós anyagként – minden reggel egy 
kávéskanállal vettek be, hogy egészségesek legyenek 
és védjék magunkat az esetleges torokproblémáktól.49

Túl azon, hogy kulináris élvezetek szempontjából a 
borzag lekvár nem tartozott a legkiemelkedőbb készít-
mények közé, jellemző volt még rá, hogy élelmezési 
szempontból elsősorban a szegények fogyasztották. 
A gyalogbodza bogyóiból készült csete különösen a 
Dél-Dunántúlon, a sváb szegénység körében volt fon-
tos téli táplálék,50 másutt arról írnak, hogy csetelekvár 
volt a legszegényebb iskolás gyerekek kenyerén a sza-
lonna vagy a zsír helyett.51

Noha az imént közölt megállapítások (még) nem a pá-
linkára vonatkoztak, egyértelműen utalnak arra, hogy 

49  ipolyszalkam-szalka.eoldal.hu/cikkek/bogyo-palinka-illatu-oszi-ipoly-mente. Albert 
István (letöltve: 2018.02.07.)

50  http://vmek.oszk.hu/02100/02152/html/02/254.html (letöltve: 2018.03.09.)
51  András-falvy B. 1961a



29

vidékünkön a borzag felhasználása, kényszerből vagy 
sem, de ezen a téren is általánosnak volt mondható. 
Sőt, hogy ez mennyire igaz, mennyire természetes 
napjainkban, a XXI. században is, érdemes idézni a 
Nógrád Megyei Hírlap pálinkakészítés kapcsán megje-
lent egyik írásából. A cikkben három gyümölcsöt emlí-
tenek, mely az adott évben bőséges termést hozott: az 
almát, a körtét és a borzagot(!)52. 

52  Nógrád Megyei Hírlap Forró az üst, forr a cefre 2004. 09. 21. 2. o. (hungaricana.hu, le-
töltve: 2018.05.17.)
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A PÁLINKA

Míg a lekvár készítéséről Nógrádon túli területek 
vonatkozásában is megemlékeznek írott források, 
addig a pálinka-előállítás kapcsán már sokkal inkább 
a személyes visszaemlékezésekre kell, hogy hagyat-
kozzunk. Ezekre a történetekre az adatszerűség 
ugyan nem jellemző, ellenben egyértelműen utalnak 
a borzag pálinka nógrádi, illetve palócföldi dominan-
ciájára, nem beszélve annak sokak által biztosra vett 
gyógyszertári forgalmazásáról.

Az, hogy ez utóbbira vonatkozó ismeretek meny-
nyiben tekinthetők helytállónak, megoszlanak a 
vélemények. A gyógyszerész szakma képviselői 
a szabályozásra hivatkozva gyakorlatilag elvetik 
ennek lehetőségét, viszont a ”civilek” között máig 
nagyszámban tartják magukat a többnyire a régi öre-
gektől hallottak, hogy bizony a borzag pálinkához – a 
tokaji borhoz53 hasonlóan – annak idején a patikában 
is hozzá lehetett jutni.

Egy gyógynövényekkel foglalkozó internetes oldalon 
határozott véleményt alakítanak ki a borzag haté-
konyságáról és a témához kapcsolódó felhasználási 
módjáról: „Sok állítással ellentétben a földi bodza 
53  Dr. Fancsik János visszaemlékezése szerint a Vinum Tokaiense néven forgalmazott To-

kaji bort receptre is fel lehetett írni. Legyengült betegeknek ajánlották roboráló célzat-
tal.
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az egyik legértékesebb gyógynövényünk. Általában 
pálinkát főznek belőle, melynek elég jellegzetes az illa-
ta.”54 A tényközlés mellett a bejegyzés a jelen időszak 
gyakorlatáról és vele párhuzamosan a lekvárkészítés 
(pálinkával szembeni) visszaszorulására is rámutat. 

A fellelt írásos emlékek közül kiemelést érdemel a bor-
zag pálinka főzését bizonyító legkorábbi ismert forrás, 
mely a XIX. század elejéről ad képet:

„A Földibodza gyümöltse s megérdemli, hogy a Gaz-
dasszony a Ház-szükségére kiégesse. Erre ezek a’ jegy-
zések szükségesek:

1. A Földibodza mikor egészen fekete; lemetéltetik ge-
rézdestől, és hordókra hordatik.

2. A’ hordó a napfényen áll, gyengén betakarva, a gyü-
mőlts tsomoszlóval összetöretik, és napjában kétszeris 
megkevertetik.

3. Meg kel várni, még megforr; külömben mint más 
gyümöltsbőlis, ebből se lehet Spiritust kihúzni. A 
megforrást a tetején való buborékok, és valami bor 
szag eléggé megmutatják; de megetzetesedését nem kel 
várni. Egy akós Lombik legalkalmatosabb hozzá, és a 
tsendes tüznél való égetés, mint a fáin Szilvóriumhoz. 
Ize leginkább közelit a gyümöltsök közzül a Szilva 
Spiritushoz. 10-12 akóból egy akó Pálinka szokott 

54  gyogynovenyek.info földi bodza, borzag 2015. 05. 22. (letöltve: 2018.02.04.)
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tsepegni. Hogy semmi szaga ne maradjon; másodszor, 
összetört baratzk, vagy Szilva magra öntetik fel a Ka-
zánba, és égettetik.”55

Írásában a szerző a növény méltatása (megérdemli, 
hogy kiégessék, azaz párlat készüljön belőle) mellett 
a borzag pálinka készítésének kétszáz éves metodikai 
leírását is közli. A meglehetősen részletes receptúra 
alapján a cefrébe semmiféle adalékot nem tettek (a cu-
kor fogyasztása akkoriban csak a gazdagok kiváltsága 
volt), ennek ellenére a közölt adatok alapján számolt 
9% körüli kihozatal jóval meghaladta a mára jellemző 
mutatókat. Ennek ismeretében valószínűsíthető, hogy 
– függetlenül a kétszeri felöntéstől – a minőségre túl 
nagy gondot nem fordítottak, s ahogyan azt mondani 
szokták: beleengedték az elejét és a végét is. 

Gyógyító céllal elsősorban gyomorbajosok gyógy-
szeréül szolgált a századforduló táján a földi bodza 
gyümölcséből Göcsejben főzött pálinka.56 A kijelentés 
alapjául valószínűleg az 1904-es Néprajzi Értesítőben 
megjelent írás szolgált. Ebben szerzője a korabeli 
pálinka-előállítás részletes ismertetése mellett, az 
alapanyagként használt gyümölcsök felsorolásakor 
említi, hogy pálinkát „néha-néha” földibodzából is 
főznek, majd hozzáteszi: „ez utóbbiból készült pálin-
kát kellemetlen szaga miatt nem kedveli a göcseji nép, 
55  kapanyel.blog.hu/2011/09/21/mibol_fozhetunk_palinkat_2_resz 99§ Forrás: Magyar 

házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye’ táblabírója 
által, 1820 (letöltve: 2018.04.03.)

56  fusz.hu/régi-gyógyborok-gyógypálinkák Gyógyborok, gyógypálinkák vadgyümölcsök-
ből, fák levéből ’13.10.23. (letöltve: 2018.03.26.)
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ezt inkább a gyomorbajban szenvedők használják 
– gyógyszerül”(!).57 A szövegkörnyezet alapján a szag 
csökkentésének célzatával a földibodza pelavizébe, 
„votykájába” (vodkájába) búcsfenyő (gyalogfenyő) ma-
got tettek, ami elvette a nagy bodzaízt.58

Érdemes még szót ejteni a Szeged környéki, szintén a 
régebbi időkre visszatekintő jelzésről. Az erről meg-
emlékező múzeumi írásban ez áll: a földi bodzából 
„most már nem, de régen pálinkát főztek”.59 
A szórvány-előfordulások kapcsán meg kell jegyezni, 
hogy a szóban forgó területeken – szemben a palóc-
vidékkel – a borzag pálinkája sosem tudta megvetni 
a lábát, de legalábbis korántsem bírt olyan máig ható 
népszerűséggel, mint a Nógrádi tájakon. 

A borzag pálinka egészségre gyakorolt kedvező hatása 
jelenik meg az ipolyszalkai születésű Albert István 
írásában is. Ebben a szerző gyermekkorát (az ötvenes 
éveket) felidézve beszél a régi öregekről, akik munká-
ba menetelük előtt gyógyszer gyanánt fogyasztották a 
bogyópálinkának hívott borzagot, amely olyannyira 
„lábra tudja állítani az embert”.60

57  Gönczi Ferenc: Göcseji haranglábak és pálinkafőző kunyhók 102. o. Néprajzi Értesítő 
1904

58  Gönczi Ferenc: Göcseji haranglábak és pálinkafőző kunyhók 106. o. Néprajzi Értesítő 
1904

59  Fodor Ferenc: A delibláti homokpuszta haszonvételei Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 
Szeged, 2014

60  ipolyszalkam-szalka.eoldal.hu/cikkek/bogyo-palinka-illatu-oszi-ipoly-mente Albert 
István (letöltve: 2018.02.07.)
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Gyomorbetegeknek adott szerként beszélt a borzag 
pálinkáról a 88 éves Lehoczki Sándorné is. Elmon-
dása szerint lakóhelye környékén, Salgótarjánban, a 
Jónásch körúton, mindig sok borzag nőtt, amit csak 
le kellett szüretelni. Erős, gyógyszer gyanánt is alkal-
mazott pálinkát csináltak belőle már akkor is, amikor 
ő még kicsi lány volt. Különösen a gyomorfekélyesek-
nél bizonyult hatékonynak, nekik még az orvosok is 
javasolták. Egyik utcabelinek állítólag az orvos írta 
fel, legalábbis az illető idős hölgy mindig arról be-
szélt, hogy neki reggelenként egy stampedli borzagot 
meg kell innia. Lehoczki Sándorné ismerte a szóban 
forgó fekélybeteg nénit és abban biztos, hogy ha nem 
használt volna neki, akkor nem kezdte volna azzal a 
napjait. A hölgy maga mondta neki, hogy akkor nem 
fáj a gyomra, ha megissza a pálinkát.

A 98 éves Bobál Gyula „természetesen” hallott a 
„borzasztó nagy illatú” borzagról. Jól elkészítve 
finom pálinka, ráadásul a megfelelő főzési techniká-
val a szaga is csökkenthető, úgy-ahogy bevállalható. 
A tüdőre nagyon jó hatású, a régi időkben is sokan 
dicsérték.

A 80. évében járó Ponyi Józsefnek nem tartozott a 
kedvenc italai közé, s szerencséjére egészségügyi 
hatásának tesztelésére sem volt szüksége. Ettől füg-
getlenül már fiatal korában közszájon forgott a bor-
zag főleg gyomor- és tüdőproblémáknál megfigyelt 
áldásos hatása. 
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Az 1937-ben született Deutsch Károly borzag pálinká-
ra adott első reakciója ennyi volt: „az kérem egy gyógy-
szer”. Ezután kifejtette, hogy annak idején a patikában 
is átvették, fizettek érte a beadónak. Közlése mellett 
még akkor is határozottan kitartott, hivatkozva a régi 
öregektől hallottakra, amikor ellenvéleményként a 
gyógyszerészek ezzel szembenálló állítását hoztam 
fel. Alkalmazási területét tekintve a borzag pálinka 
sokoldalúságát példákkal támasztotta alá. A gyomor-
táji problémák mellett leginkább légúti megbetegedé-
seknél használták, de ízületi és reumás problémáknál 
a pakolást is ezzel locsolták be, illetve hasonló céllal 
bedörzsölésre használták. Közvetlenül alkalmazták to-
vábbá sebek kezelésre is, mivel azt „szépen” összehúzta. 
Itt érdemes visszautalni (23. oldal) a törökországi Gazi 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakológiai 
Tanszékének napjainkban végzet kísérletére, mely ezt 
a népi megfigyelést (noha a növény levelét és nem a 
termésből készült párlatát vizsgálták) egyértelműen 
igazolta.61

A borzag kedvező tulajdonságai között lehet említeni 
az asztma elleni hatását, amit nem csak írott források 
támasztanak alá. A nagyjából húsz évvel ezelőtti esetre 
visszaemlékezve nagybátyám beszélt a már akkor is ja-
vakorabeli ismerőséről, a valahol a Karancs völgyében 
lakó Rozi néniről,62 aki az őt akkoriban gyakran kínzó 

61  gyogynovenyek.info földi bodza, borzag sebgyógyító tulajdonsága 2015. 09. 07. (letölt-
ve: 2018.02.04.)

62  „Rozi néni” sokaknál autentikusabbnak tűnő forrás volt. Sajnos 2017 decemberében 
elhunyt, így vele már nem volt alkalmam beszélgetni.
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asztmája kezelésére fél liter borzag pálinkát adott neki, 
mondván az „ragyogó gyógyszer” az ő bajára. 

Miután az adatközlő, B. Istvánné, évekkel ezelőtt el-
hunyt, nem volt lehetőségem a tőle kb. huszonöt éve 
hallottak pontosítására. Az eltelt évek távlata ellenére 
viszont így is határozottan emlékszem történetére, 
mely szerint egy Nógrád megyéből elszármazott, 
valamelyik (ezek a részletek hiányoznak) budapesti 
kórházban osztályvezetőként dolgozó főorvos egyes 
gyomorproblémás betegek vizsgálatát borzag pálin-
ka elfogyasztatásával kezdte meg. Állítólag abból, 
ahogyan a szervezet reagált az italra (csökkent-e a fáj-
dalom, változott-e a jellege…) a diagnózis felállítását 
segítő következtetéseket vont le, majd adott esetben a 
pálinkát a kezelés során is alkalmazta. 

Az orvosi vélemény ismertetése természetesen nem 
volt cél nélküli, miután a borzagnak tulajdonított 
hatások elemzése szempontjából a gyógyszerészek 
mellett az orvosok számítanak leginkább a téma szak-
értőinek. A szóban forgó orvos palócföldi volt és az 
elhangzottak alapján ismerte, sőt elismerte a borzag 
pálinkát. A történet külön értéke, hogy az említett dok-
tor is a szocialista egészségügyi szakképzés és nevelés 
alanya volt, ahol a mainál is kevésbé voltak nyitottak a 
természet patikájára. Ennek ellenére – nyilván tapasz-
talati meggyőződés alapján – hitt benne annyira, hogy 
(állítólag) beemelte a gyógyító munkájába.
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A gyermekkorától fogva a palócvidéken élő (a lek-
vár készítés kapcsán fentebb már megszólaltatott) 
Kovács Jánosné elmondása alapján, környékükön 
több család is főzött házi körülmények között borzag 
pálinkát. A gyümölcs akkor volt szüretelhető, ha a 
megrázott szár elengedte a termést. Azt ollóval, rövid 
szárral szedték, majd kesztyűvel szemezték. Férje a 
kocsányról lefésült bogyókat azonos mennyiségű 
cukorban feláztatva, ami így egy nagyon sűrű levet 
eredményezett, legalább egy hónapig érlelte, majd 
általában ősz végén, tél elején főzte ki. Voltak, aki-
ket a szegénység vitt rá a főzésére, mivel a vadon, 
elhanyagolt területeken is megtermő borzag értelem-
szerűen olcsóbb volt a termesztett gyümölcsöknél. 
Mindemellett sokan voltak, akik kedvelték a belőle 
készült pálinkát, bár a szagával nem mindenki volt 
kibékülve. Ettől függetlenül hittek pozitív tulajdon-
ságaiban. Az öregek úgy tartották, hogy pálinkája 
minden bajra gyógyszer, de főleg az idegekre és a 
gyomorbántalmakra hatásos. Azt beszélték, ameddig 
itták nem volt bajuk. Mindenestre gyógyszer ide, 
gyógyszer oda, a borzag mindig a szegények pálinká-
ja maradt. Gyakorlatilag annyiba került, amennyibe 
a hozzáadott cukor. A cukor mennyiségétől nem tar-
tottak. Hosszú évek tapasztalatai alapján, ha hagyták 
rendesen kiforrni, akkor nem fájt tőle az ember feje. 
Adatszolgáltatónknak a kezdetekről (nyilvánvalóan) 
nem volt tudomása, de abban biztos volt, hogy régtől 
fogva főzik feléjük a borzag pálinkát.
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Itt kell még megjegyeznem, hogy a nyolcvanas évek 
végén, az előbbiekben szóba került Jani bácsitól 
(édesapám nagybátyjától) én is kaptam 2 dl borzagot 
az utolsó rezervából azzal a megjegyzéssel, hogy az el-
sősorban „gyógyszer” és csak másodsorban pálinka. A 
felhasználási javallat szerint gyomorbántalmak esetén 
kellett volna belőle magamhoz venni. Nem mondha-
tom, hogy az eltelt cca. harminc év alatt nem fájt volna 
a gyomrom, tény viszont, hogy a szaga miatt gondo-
san lezárt, jobbára már csak emlékeket idéző kisüveg 
azóta is érintetlenül várja, hogy belekóstoljanak. A 
történet rávilágít arra, hogy Jani bácsi és a felesége is 
meg voltak győződve a borzag pálinka egészségügyi 
hasznáról.

Egy kis szakmát beleszőve a mondanivalóba, a pá-
linka készítésének/készíthetőségének, ahogyan a 
kezdeti időkben sem volt az, ma (már) nem feltétele 
a cukor hozzáadása, sőt! A minőségi pálinka egyik 
kritériuma éppen az, hogy hozzáadott cukrot nem 
tartalmazhat. Természetesen a cukor intenzív alkal-
mazása miatt eleink nem ítélhetők el. Akkoriban, de 
tulajdonképpen a rendszerváltásig, nem voltak is-
mertek és főleg nem volt általánosságban elfogadott 
az élesztőtáp és a pektinbontó használata. Ráadásul 
régebben a pálinka mennyisége volt az első számú el-
várás, a minőség sokadlagos szempontnak számított. 
Summázva, akiknél a literszám dominál, azoknál a 
cukor mennyiségnövelésben megnyilvánuló ”áldá-
sos” szerepe máig elvitathatatlan.
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Az 1927-ben született Hangonyi Zoltán elmondása 
szerint a front után az acélgyári hőközpontnál, a Bi-
kási út63 egyik sufnijában, a hideghengerműs Dániel 
Jani bácsi felügyelete alatt titokban főzték a borzag 
pálinkát. Az öregek gyógyszerként beszéltek róla, 
de asztmás betegeknek az orvosok is ajánlották. A 
mindenütt megtermő borzagot azért is nagybecs-
ben tartották, mert a legkönnyebben beszerezhető, 
legolcsóbb gyümölcsfélének számított, ami ízre is 
jó alapanyagot adott. Akinek nem volt gyümölcsöse, 
ebből az is tudott csinálni pálinkát. Máig az emléke-
iben élnek a fazékból kilógó csövek, hűtők, illetve a 
rendszert csöpögve elhagyó készítmény. Lehet, hogy 
nem ez volt a legfinomabb pálinka, de, hogy szívesen 
itták, az biztos. Többnyire a szegények főzték, de ez 
nem jelentette azt, hogy bármit elfogyasztottak vol-
na, szemben például a románokkal, akik a ”felszaba-
dítás” alatt a spirituszt is megitták. 

A salgótarjáni Kukoricza Nándor sokaknál részle-
tesebb információi részben szüleitől, részben saját 
megfigyeléseiből származnak. Emlékei a hetvenes 
éveket, földrajzilag Somlyó Bányatelepet és környé-
két idézik. Visszaemlékezése alapján első lépésben 
levágták a növény terméskosarát, azt otthon villával 
leszemezték, a bogyókat fémedénybe, vödrökbe tették. 
A cefrét egylépcsős módszerrel, nyolc nap után főzték 
le, különben elillant, átalakult. Az előállító ”rendszer” 
központi elemét a sparheltre, Nógrádiasan a masinára 
63  Az Acélgyár mellett húzódó kisebb kolónia neve volt a Bikási út. A hatvanas évektől a 

Salgó utcához tartozik. Hlavacska Edit: Salgótarján utcanevei 41. o.
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(konyhai tűzhelyre) helyezett 30 literes mosófazék 
képezte. Ebbe egy fa sámlit, arra egy vájlingot (fémből 
készült nagyméretű edényt, mosogató tálat) tettek. 
A fazék tetejére (tulajdonképpen a fedő helyére) egy 
lavór került, amit az érintkezési pontnál vizes rongy-
gyal szigeteltek körbe. A sámli alá öntötték a cefrét, 
ami a hőhatásra párologni kezdett, majd a hideg víz-
zel telt lavór aljáról – a hőmérsékletkülönbségből 
adódóan – az anyag, gyakorlatilag már, mint pálinka, 
csöpögött vissza a vájlingba. Az itt összegyűlő párlatot 
többször fokolták. A módszer szerint az evőkanál-
lal kimert folyadékot meggyújtották és a láng színe 
alapján döntöttek a továbbiakról. Kékláng esetén le-
állították a főzést és új adagot tettek fel, pirosas-sárga 
színnél még hagyták. Általában 48-49 fokosra főzték a 
pálinkát. A borzag pálinka készítésének legfontosabb 
okait így foglalta össze: jó ízű volt, ráadásul olcsósága 
ellenére kuriózumnak számított. Utóbbihoz nagyban 
hozzájárult gyógyhatása, ami különösen a szívre és az 
érrendszerre volt ismert. 

Sajátossága okán az imént leírt, szó szerint erősen 
házias módszer finoman szólva sem valószínű, hogy 
általános lett volna. De hogy létezett, az nem kétséges, 
azt a plasztikus, határozott, jól érzékelhetően vissza-
emlékezésre épülő közlés is alátámaszt. 

A speciális szakmai háttér miatt külön jelentősége 
van Dr. Balla Tibor64 gyógyszerész 2014 környékén 
64  Dr. Balla Tibor toxikológus, szakgyógyszerész, 1991 és 1997 között Nógrád megye tiszti 

főgyógyszerésze.
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közölt információinak. Ő borzang-nak hívta, ami a pa-
lóc területen szintén elterjedt elnevezése volt a földi/
gyalog bodzának. Visszaemlékezésében szót ejtett a 
Szécsényben praktizáló Dr. Muzsay József főorvosról, 
aki annak idején saját tapasztalata alapján méltatta a 
növényből készült párlatot. Gyógyszerre sem reagáló 
erős gyomorfájdalmára a borzag hatásos volt, vagy 
ahogyan ő beszélt róla: csak a borzag veszi ki a görcsöt. 
Amikor megkérdezték tőle, hogy miért iszik pálinkát 
ő azt válaszolta, „nem pálinkát iszom, én gyógyszert 
veszek be”.

A véleménnyel maga Balla gyógyszerész úr is egyetért, 
a gyalogbodza egy gyógynövény, amiből és csak rá jel-
lemzően, 70 fokosra beállított gyógy-pálinka készült. 
Szakemberként is állítja, hogy kiváló hatása van. Úgy 
gondolja, bár ezt alátámasztandó konkrétumokról 
nincs tudomása, a borzag gyógyhatása abban rejlik, 
hogy olyan anyagot tartalmaz, ami másban nem, de 
legalábbis nem akkora mennyiségben található meg. 
A gyógyszertári árusítására vonatkozó, általa csak hi-
edelmeknek tartott jelzéseket visszautasította, mivel 
azt a szabályzók nem tették lehetővé. Mindemellett 
– függetlenül attól, hogy a borzag pálinka hivatalosan 
nem szerepelhetett a gyógyszertárban forgalmazható 
termékek között – gyógyhatását nem vonták kétségbe, 
az ismert és elfogadott volt mind a szakma, orvosok és 
gyógyszerészek, mind az átlagemberek előtt. Ha valaki 
ezt kereste, „maszekhoz” küldték.
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Dr. Balla határozott állítását a 70 fokosra beállított 
borzagról nem tisztünk kétségbe vonni. Mindenesetre 
említést érdemel, hogy a Nógrád megye legjelentősebb 
pálinka-előállítói közé tartozó Öregetesi és Márkházi 
főzde a borzag pálinkát egységesen 45 fokra állítja be, 
nyilván tesztelések eredménye alapján, a legjobb mi-
nőség elérésének céljából. Ennek ellenére lehet alapja 
a 70 fokos szesztartalomnak is, különösen a gyógy-pá-
linkára vonatkozó kijelentés fényében. A XVI.-XVII. 
században ugyanis a párlatokat kizárólag gyógyszer-
ként, növényi kivonatok készítésére használták, nem 
mellékesen 60-70(!) alkoholfokban áztatva a gyógyfü-
veket.65 Ebből kiindulva logikus következtetés lehet, 
hogy a 70 fokosra beállított borzag – szemben a többi 
pálinkával – sokkal inkább szolgálhatott gyógyító célo-
kat, mint élvezetit.

A gyógyszertári értékesítés lehetőségét vizsgálva – mi-
vel azt támogatóan a visszaemlékezések jelentős része 
igen határozottnak mutatkozott – úgy gondolom, 
hogy Balla úr közléséből a „hivatalosan” szót érdemes 
kiemelni. Ebben az esetben ugyanis igaz maradhat a 
gyógyszerész szakma határozott álláspontja, mely sze-
rint pálinkát nem lehetett, nem volt szabad patikában 
értékesíteni éppúgy, mint ahogyan magyarázattal szol-
gál a másik vélemény valóságtartalmára is azzal, hogy 
”pult alól” (nem hivatalosan) a borzag pálinka mégis-
csak beszerezhető volt a gyógyszertárból is. Az is lehet 
persze, hogy a patikai jelenlétre vonatkozó ismeretek 
65  Szalontai Péter - Híres pálinkák, eredetvédett hungaricumok 46. o. Szaktudás Kiadó-

ház, Budapest, én.
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még a háború előtti időszakra nyúlnak vissza, amikor 
más rendelkezések lehettek érvényben, ráadásul az 
árusítás még környékünkön, az elsődleges termelőhe-
lyen sem feltétlenül érintette az összes gyógyszertárat, 
nemhogy országosan. 

A „nyomjelzős”-nek is nevezett borzag pálinka egész-
ségre gyakorolt kedvező hatásának újabb megerősí-
tése mellett a gyógyszertár-kérdés tisztázásában is 
értékes adalékokkal szolgáltak a 87 éves Révay Endré-
től hallottak. Elbeszélése a negyvenes-ötvenes évekre 
tekintett vissza, amikor Salgótarján környékén, külön 
kiemelve Somlyót, rengeteg borzag nőtt. Az érett ter-
mést alumínium fésűkkel húzták le az ernyőről, de a 
bogyók festékanyaga így sem kímélte a szüretelőket. 
Egy ilyen alkalomkor esett meg a következő párbeszéd 
néhány arra bóklászó helyi roma és a borzagot szedő 
Révay család között: De koszos munkát „vígeznek” ma-
guk!... Meginnád te azt, ha készen lesz.
A kiforrt cefrét általában Ponyi-pusztán főzették ki, de 
voltak, akik a műveletet otthon végezték. Ilyenkor a 
fazekat a fedőnél „körbeagyagolták”, hogy a jellegzetes 
szagot a pálinkában tartsák. Cukrot nem tettek a ce-
fréhez, mert bár úgy több pálinkát adott, viszont nem 
vették be a gyógyszertárba. Miután jeleztem, hogy a 
gyógyszerészek szerint ez csak mendemonda, a kö-
vetkezőt válaszolta: márpedig kérem bevették, ebben 
biztos lehet (ti.: én). Itt szóba került a hogyan kérdése 
is, amire érdemben nem igazán tudott felelni, ennyit 
viszont mondott: lehet, hogy az átvétel nem történ-
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hetett hivatalosan, de a cukor nélküli borzag pálinkát 
igenis átvették. Többféle bajnak volt orvossága, főleg 
gyomorproblémás és asztmás betegeknek ajánlották. 
Ezek akkoriban köztudomású dolgok voltak. A környé-
ki erdésszel például pálinkát cseréltek. Nagyon finom 
körtét kaptak a borzagért, amire az erdész asztmás fele-
ségének volt szüksége.

A nógrádi tájaktól kissé távolabb élő bükkszentmár-
toni Szabó Iván szintén ismerte a borzag pálinkát, s 
noha neki nem tartozik a kedvencei közé és – talán a 
fiatalabb korára visszavezethetően – a gyógyszertári 
forgalmazásáról sem hallott, de ő is tudott annak idő-
sebbek által vallott gyógyászati értékéről. 

Egyebek mellett a ”feketén” zajló gyógyszertári jelen-
létet erősíthetik még, az egyébként főzdét üzemeltető, 
így szakmailag is komoly rálátással bíró Patkós István 
által közöltek is.
Ő, a legvalószínűbben 1945, de bizonyosan még az 
államosítások előtti időszakra visszanyúló történetet 
magától az egyik érintettől, Kovács István sziráki kocs-
márostól hallotta. A szóban forgó kocsma italkínálatá-
ban a borzag pálinka is szerepelt. Egyszer egy autó állt 
meg az italozó előtt és a sofőr, aki magát balassagyar-
mati patikusnak mondta, megkérdezte, hogy minden 
van-e, ami a táblán ki van írva. Az igenlő választ köve-
tően kért egy stampedli borzagot. Megkóstolta, majd 
megkérdezte, hogy mennyi van belőle. A 24 liter-es 
válaszra csak annyit mondott: le van foglalva. 
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És hogy miért utalhat ez a visszaemlékezés a gyógy-
szertári forgalmazásra? Miután nem tűnik valószínű-
nek, hogy egy patikus saját fogyasztásra vásárolna 
ennyi szeszt, fel kell tételezni, hogy azzal értékesítési 
céljai voltak. Mivel azonban az egyes kocsmák árkép-
zése között túl nagy különbség nem lehetett, nem érte 
volna meg a pálinkát egy másik italozóban árusítani. 
Ellenben egy gyógyszertárban, amit jó eséllyel maga 
vezetett, esetleg annak alkalmazottja volt, már rea-
lizálhatott hasznot befektetése után, mindemellett 
kielégíthette vásárlói/betegei igényeit is.

Félretéve a találgatásokat és maradva a legegyszerűbb 
gondolatmenetnél, valami igazsága kell, hogy legyen 
a patikai beszerezhetőségről szóló ismereteknek. Mi-
után az erre vonatkozó visszaemlékezések korábbi, 
legalább évtizedekkel ezelőtti időszakra vonatkoztak, 
attól az eshetőségtől bízvást eltekinthetünk, hogy va-
laki viccből, minden alap nélkül hintette el a borzag 
gyógyszertári forgalmazását és az terjedt volna el 
ilyen, viszonylag széles körben. Legvalószínűbb, hogy 
a hírnek valós háttere volt, legfeljebb az értékesítés 
legalizáltsága adhat okot kételyre.

Az egyértelmű palócföldi jelenlét ellenére a legvaló-
színűbb, hogy a borzag pálinka kereskedelme nem-
hogy a gyógyszertárban, de még a kocsmákban sem 
volt általános, azaz nem lehetett mindig és mindenhol 
kapni. Erre utal a fentiekben említett balassagyarmati 
patikus esete is, aki nyilván nem véletlenül vásárolta 
fel a teljes készletet.
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Néhány gondolat a borzag pálinka sokat emlegetett, 
fölöttébb sajátos illatáról. Függetlenül attól, hogy azt 
kellemesnek vagy kellemetlennek érezzük, a borzag 
intenzív szaganyagához nem férhet kétség. Volt, aki 
ennek rejtését az ötvenes években (amikor tiltott volt a 
pálinka házi előállítása) úgy próbálta elérni, hogy trá-
gyába takarta be a cefrét. A történet folytatása szerint 
azonban, ahelyett hogy az nyomta volna el a bogyócef-
re illatát, a trágya lett illatos.66

Tehát, ahogyan arról már szó esett, a borzag pálinka 
szaglószervi érzékelésénél tapasztaltak enyhén szólva 
megosztóak, ráadásul olyanak is akadnak szép szám-
mal, akik nemes egyszerűséggel büdösnek titulálják. 
Természetesen ez szélsőséges és felületes álláspont, 
ami szerencsére nem befolyásolja a párlat valós érté-
két. Annak ugyanis nincs sok köze a bizonyos mértékig 
egyébként is szubjektív megítélés alá eső érzékszervi 
összetevőkhöz. Jó példa lehet erre még a macskagyö-
kér, ahol a kellemetlen szag kiemelkedő gyógynövényi 
haszonnal jár együtt vagy a pálpusztai sajt, amelynek 
kulináris élvezetétől sokakat tántorít el a finom étel-
hez kevésbé társítható szagfelhő. Összegezve az itt 
leírtakat, ahogyan nincs finom illatú pálpusztai, úgy 
velejárója a borzag pálinkának az ő különleges, csak 
rá jellemző szaga.

Itt kell még megemlíteni, hogy a szóban forgó illata-
nyagot sokan tartják, illetve tartották márt a múltban 
is a borzag pálinka sine qua non-jának – nélkülözhe-
66  ipolyszalkam-szalka.eoldal.hu/cikkek/bogyo-palinka-illatu-oszi-ipoly-mente Albert 

István (ltve: 2018.02.07.)
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tetlen feltételének, ami nélkül nem képzelhető el –, 
mégsem képezheti vita tárgyát, hogy különösen az 
első randevú előtt nem a legszerencsésebb döntés ez-
zel helyettesíteni a fogkrémet.

Visszautalva a könyv mottójaként közölt sokak által 
ismert viccre, illetve a pálinkakészítés nógrádi kon-
centrációjára, természetesen nem elképzelhetetlen, 
hogy főleg azokon a területeken, ahol előfordult a 
borzag lekvárkénti felhasználása, esetleg pálinkát is 
főzhettek belőle. Ezt az óvatosságból nyitva hagyott 
lehetőséget azonban nagyban gyengíti, hogy  leszá-
mítva a szórványjelzésnek tekinthető Göcsej-zalai, 
illetve szegedi előfordulást – a felleltek közül sem régi, 
sem újkeletű forrás nem utal arra, hogy a borzagból 
készített pálinka bárhol másutt, mint a Palócföldön, 
így főleg Nógrád megyében és környékén, általános 
lett volna. Ráadásul a múltba vesző göcseji létezését is 
legfeljebb csak átmenetinek lehet tekinteni azok után, 
hogy Zala megyei barátaim nemhogy a jelenben nem 
tudtak létezéséről, de arról még az éltesebb korú, a 
pálinkafogyasztás és főzés terén jelentékeny tapaszta-
latokkal bíró ismerőseik sem hallottak. 

Voltak, akik a területi tagozódás hátterében az ala-
csony életszínvonalat és a nagy mennyiségben ren-
delkezésre álló alapanyagot látták, nyilván a szegény 
ember vízzel főz elve alapján, azaz, hogy a nem éppen 
a gyümölcstermesztéséről híres palócvidéken abból 
főztek pálinkát, amiből tudtak. Ezek az érvek azonban 
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gyenge lábakon állnak, a növény hasznosításának 
helyi dominanciájára önmagában a szegénység vagy 
pusztán az, hogy nálunk „a borzag bőven nő”,67 nem ad-
hat kielégítő magyarázatot. A borzag pont az a növény, 
amelyik az ország más tájain is gyakori és szegények 
sem csupán a mi vidékünkön éltek. Ezért gondolom 
úgy (maradva a címben is megfogalmazott központi 
mondanivalónál), hogy a borzag pálinka táj-specifi-
kus voltát csak részben lehetett a növény környéki 
elterjedtségével vagy éppen az anyagi rászorultsággal 
indokolni. Kellett lennie még valamilyen más oknak, 
amiért ezen a vidéken bizonyos értelemben gyakor-
lattá vált borzagból is készíteni pálinkát. Ez lehetett a 
sokak által emlegetett és írott forrásokban is szereplő 
gyógyító hatás éppúgy, mint az egyszerű ok, miszerint, 
hogy a palócoknak ”bejött” az íze és a szagával is meg-
tudtak barátkozni. 
Mindemellett a borzag nógrádi térhódításának ma-
gyarázatául létezik még egy igen lényeges szempont. 
Egy olyan körülmény, ami egy alapvető igazságon 
nyugszik, mégpedig azon, hogy, ha valami valahol nem 
működik, akkor azt ott nem fogják erőltetni, mert nem 
lesz jó, vagy csak egyszerűen nem hozza a várt ered-
ményt. Ebből kiindulva esélyes, hogy a borzag pálinka 
készítésével – talán éppen azért mert az alapanyag vi-
szonylag nagy mennyiségben, különösebb beruházás 
és gondoskodás nélkül is rendelkezésre állt – az ország 
más vidékein is megpróbálkoztak, csak éppen sikerte-
lenül. S mivel az égetett szesz előállításának korabeli 

67  www.kislexikon.hu/borzaglekvar forrás: Pallas Nagylexikon (letöltve: 2018.02.07.)



49

technológiájában markáns különbségek nem igazán 
voltak, a borzag pálinka nógrádi specifikuma mellett 
szóló szinte egyetlen körülmény a környezeti sajátos-
ság lehet. Ennek alapján joggal feltételezhetjük, hogy 
a föld, a klíma és nem utolsó sorban a palóc emberek 
átlag feletti affinitása az, ami ezt a pálinkakülönleges-
séget a megyén messze túlmutató értékké emeli. 
Tulajdonképpen ez a gondolat jelenik meg a pálinka 
nagymesternél is, amikor így ír: 
„A magyar táj nemcsak a termesztett gyümölcsök 
használati értékkülönbségeiben produkál sajátos 
termékeket, de egyfelől igen gazdag vadon termő gyü-
mölcskínálatot biztosít, másfelől ezek a gyümölcsök 
tájegységenként is különböző ízű, illatú termékeket 
adnak. …Tehát, ha valamelyik terméknél izgalmas a 
származási hely…, az a pálinkánál biztos igaz.”68

A házi, kisüzemi főzések mellett a borzag pálinkának 
már a jelenben is, de célzott promotálással a jövőben 
még inkább létjogosultsága lehet az egyetemes pálin-
kakultúra világában. A kereskedelemben való ennél is 
markánsabb megjelenését az őt több szempontból is 
egyedivé tevő különlegességeire kell alapozni. Így a sa-
játos ízvilágán és szaganyagán kívül a néphit, de néhány 
szakember által is erősen megtámogatott egészségügyi 
hasznára, illetve arra a szintén nem mindennapi tulaj-
donságra, hogy alapanyaga nyersen mérgező. Hogy ez 
utóbbi miért bír(hat) jelentőséggel, példaként szolgál-
hat a tihanyi pálinkáriumban néhány éve megtörtént 
68  Piros László (nagymester): Híres pálinkák, eredetvédett hungaricumok 18. o. Szaktudás 

Kiadóház, Budapest, én.
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eset. Ott, az Öregetesi borzag értékeiről kiselőadást tar-
tó eladó megjegyzésére: miszerint a növény, amelyből a 
pálinka készül, nyersen mérgező, a jelek szerint az újra, 
a szokatlanra, s nem utolsó sorban a ”veszélyesre” meg-
lehetős nyitottságot mutató német turisták, a bolt teljes 
készletét felvásárolták.

Egy gondolat erejéig visszatérve még a borzag párlatá-
nak, jelentősége folytán többször felemlített terápiás 
felhasználhatóságára. Pusztán azért, mert (egyelőre) 
alkotóelemi vizsgálattal még nem sikerült összefüg-
gést találni az egyes betegségekkel szembeni hatékony-
ságra, az attól még létezhet/létezik. Nem lehet ugyanis 
figyelmen kívül hagyni a visszajelzések sokaságát, a 
gyakorlatilag minden adatszolgáltató által következe-
tesen vallottakat. A nagyszámok törvénye ez esetben is 
szignifikáns eredményt körvonalaz, tehát az egészség-
re gyakorolt kedvező hatásról szóló beszámolók sem-
miképp sem írhatók a véletlen számlájára. Ugyanígy 
nincs értelme placebo-hatásról beszélni, részben mert 
az ide vonatkozó ismeretek igencsak régi keletűek, 
de főleg azért, mert a kedvező tulajdonság elfogadá-
sa nem egy általános, bármely röviditalnál helytálló 
megállapítás, hanem speciálisan egy fajta terméket 
érint. Ez a szempont viszont minden más pálinka fölé 
helyezi a nógrádi borzagot. 
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UTÓSZÓ

Nem könnyű olyan témáról ”tudományosan”, de 
legalábbis a régmúlt vizsgálatát is célul tűzően írni, 
amelyikhez nem tartoznak adekvát levéltári forrá-
sok. A feltalált írásos dokumentumok mellett ezért 
is kaptak a kutatómunkában hangsúlyos szerepet a 
szóban közölt visszaemlékezések. Létjogosultságukat 
támasztja alá az is, hogy a pályamunka megírása kap-
csán átnézett témábavágó kiadványok részletességük 
és információgazdagságuk ellenére egy esetben sem 
szerepeltetik a pálinka-alapanyagok között a földi-, 
illetve gyalogbodza termését. Ez annál is inkább ért-
hetetlen, mert van Magyarországnak olyan megyéje, 
jelesül Nógrád, ahol a borzag ismerete általánosnak 
mondható, pálinkának történő feldolgozása elfoga-
dott, s mi több, természetes. Ez nyilvánvalóan nem 
véletlen, mintahogyan a párlat gyógyhatásába vetett 
hitet sem lehet alap nélkülinek tekinteni. Ezt erősíti 
az a tény, hogy mind az írott források, mind a szóban 
tett visszaemlékezések alanyai meg voltak győződve a 
pálinka egészségügyi, különösen a gyomorbántalmak-
nál és a légúti megbetegedéseknél erőteljes hasznáról. 
Nem mellékesen itt kell még megjegyezni, hogy a 
már eredetvédelemben részesült vagy más népszerű 
pálinkák egyikénél sem jelenik meg, főleg nem ilyen 
markánsan a gyógyító hatás, (természetesen nem hi-
vatalos titulusként használva) a gyógy-pálinka státusz, 
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ami a borzagot ebből a szempontból is különlegessé, jó 
eséllyel táj-specifikussá teszi.

A felszínre került ismeretek tükrében el kell fogadnunk, 
hogy a mértékkel fogyasztott borzag pálinkának lehet-
nek kedvező élettani hatásai. Ehhez társul még a sem-
mihez sem fogható ízvilága, a palócok, illetve a Nógrád 
megyeik szempontjából büszkeségre okot adó területi 
koncentrációja, a szempontunkból szintén igen nagy 
jelentőséggel bíró, máshol teljesen ismeretlen, írott for-
rás alapján a XIX. század elején már biztosan használt 
helyi elnevezése, melyek együttesen eredményezik és 
teszik egyedivé a Nógrádi palóc borzagot. 

Az információgyűjtés során nem láttam értelmét 
további adatszolgáltatók felkutatásának. Ráadásul 
utóbbi kifejezés erősen túlzó annak fényében, hogy 
nem jelentett különösebb nehézséget olyanokat meg-
szólítani, akik ismeretekkel rendelkeztek a témát 
illetően. Környékünkön gyakorlatilag az általam 
megkérdezettek mindegyike hozzá tudott szólni és, ha 
mással nem is, de a lényeggel mindenki tisztában volt, 
azaz: ismerték az elnevezést, a párlat Nógrád megyei, 
illetve palócföldi lokalizációját és szinte kivétel nélkül 
mindenki tényként kezelte a borzag pálinkával össze-
függésbe hozott gyógyító szerepet. Ezek után nem tűnt 
valószínűnek, hogy újabb adatközlők bevonása érde-
mi, eddig nem hallott információkat eredményezzen. 
Várható ”mindössze” a korábban felszínre kerültek 
más szavakkal közölt ismétlése volt. 
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A pálinkaversenyeken elnyert kitüntető címek (8-12. 
kép) ékes bizonyítékai a borzag pálinka elfogadottsá-
gának. A versenyek jellemző helyszínei beszédesek, 
utalnak a párlat nógrádi koncentrációjára. Ennek tük-
rében nem meglepő, hogy jelenleg a borzag pálinkák 
legnagyobb megmérettetése az Erdei Vadon Termő 
Gyümölcsökből Készült Pálinkák Országos Versenye, 
melyet mindenden évben a Nógrád Megyei Pálinka-
barátok Köre rendez meg. A bírálat a verseny végén, 
utolsónak kóstolva a borzagot, nem mellékesen a 
szabadban folyik, mivel az intenzív íz és a helyiséget 
betöltő markáns illat akadályozná a korrekt bírálatot.

Remélhetőleg a könyv megírása támogatja az eredetvé-
delemre méltán jogot formáló Nógrádi palóc borzagot 
felhelyezni Magyarország pálinkatérképére, egyúttal 
hozzásegíteni ezt a különleges párlatot az értékének 
megfelelő, határokon túli ismertséghez. 
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MELLÉKLETEK

3. kép A leszüretelt gyümölcs a bogyózó-gépbe kerül. A kesz-
tyű persze nem a hideg ellen véd, használata nélkül napokig 

”gyönyörködhetünk” feketére színeződött kezünkben.

4. kép A gép elkülöníti a bogyót a pálinka-előállítás 
szempontjából értéktelen szártól. 
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5. kép A cefre alapanyag. 

6. kép De koszos munkát „vígeznek” maguk!... (43. o.) 
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… És, hogy a borzag pálinka nem csupán Nógrád me-
gyében, és nem csak a helyiek körében örvend nagy 
népszerűségnek, következzen néhány önmagáért be-
szélő elismerés a szakmai zsűritől:

7. kép … Meginnád te azt, ha készen lesz. (43. o.)
A végtermék, a minőségi borzag pálinka.
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8. kép
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9. kép
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10. kép
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11. kép
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12. kép
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Az írásmunka elején olvasható székely viccre asszoci-
álva – mintegy zárszóként – egy ajánlás a könyv végére:
Miután el kell ismerni, hogy a pálinkán kívül más 
készítménynek is lehetnek/vannak értékei, úgy gon-
doljuk, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül főzhetjük a 
lekvárt…, abból a gyümölcsből, ami nem jó a cefrébe…

13. kép A szabadban folyó borzag pálinka zsűrizése I. 
(Nagykeresztúr, 2017.)

14. kép A szabadban folyó borzag pálinka zsűrizése II. 
(Nagykeresztúr, 2017.)
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