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Kiss Imre: A fröccstől a spiccig
A leghangulatosabb és legtalálóbb hangutánzó szavunk talán a fröccs. És a legfinomabb is – legalábbis szerintem. Halla-
tán mindenkiben pezsegni kezd valami, beindul egy bizsergő érzés, összeszalad a nyál a szánkban, és akkor is szomjasak 
leszünk, ha addig nem is gondoltunk rá. A fröccs 2013-ban bekerült a Magyar Értéktárba.

Ha történetileg állunk a dologhoz, és vizsgálódni kez-
dünk, mintha csak darázsfészekbe nyúlnánk. No, nem 
azért, mert olyan szúrós lenne, habár a gyerekek sokszor 
„csípős” víznek hívják. Nem ez az oka, hanem a fröccs kö-
rül az elmúlt néhány évben kialakult parázs vita. 

Sokan kételkedve olvassák a Fóti dal köré szőtt szép 
mesét, mely szerint Fáy András fóti pincéjében 1844 
őszén a Vörösmarty által rögtönzött versben a „fölfelé 
megy borban a gyöngy” passzus a fröccsről szólna.

„Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az,
Ami gyöngy; 
Hadd maradjon gyáva földön 
A göröngy. 
Testet éleszt és táplál a 
Lakoma, 
De ami a lelket adja, 
Az bora…”

Valószínűbb az, hogy csupán a friss borban felfelé 
szálló buborékokat illette a gyöngy szóval, s ami még kí-
nosabb tény: a verset bizonyíthatóan már korábban köz-
readta, s nem is ott ihlette az alighanem jelen sem lévő 
Jedlik Ányos szódájából készült ital.

Nyelvészeink szerint a spriccer csak az 1870-es évek-
től, míg zseniális hangutánzó szavunk, a fröccs az eddigi 
adatok alapján csak 1890 után terjedt el Magyarországon. 
Tekintsük tehát inkább legendának a közkedvelt történe-
tet, de ez ne vegye el a kedvünket.

Mi, magyarok a fröccsöt mindentől függetlenül, 
mindig és mindenhol szeretjük. Más kultúrákban is 
előfordul, hogy keverik a bort vízzel, olyannyira, hogy 
például az ókori görögök barbároknak tartották azokat, 
akik tisztán itták a bort. A fröccstől kellemesen spicces 
és szellemesen kedélyes lesz az ember, akárcsak a pezs-
gőktől, mert nem a gyomorba száll alá, hogy ott ismét 
gerjessze étvágyunk. „Fölfelé megy”, a fejünkbe száll, 
s ott fejti ki hatását – ez legalább biztosan igaz. Mond-
ják, hogy a fröccs elterjedése a borbarátok válasza volt a 
19. század utolsó harmadában divattá vált sörözésre, de 
valószínűbb az, hogy a választás inkább ízlés és szokás 
dolga, nem pedig tudatosan folytatott csatározásé. 

Hungarikum-e a szóda vagy esetleg (még inkább) a 
fröccs – parttalan vita. Mindenesetre 2008 nyara óta töb-
bek között a szegedi Hungarikum Fesztivál egyik fősze-
replője ez a nemes ital is. Hogy joggal vagy jog nélkül, 
hogy egyáltalán mi is az a „hungarikum”, és hogy vajon 
tudják-e ezt értelmezni a külföldiek, akik miatt, és akik-
nek ezt a fogalmat létrehoztuk, arról bölcs vitákat lehet 
olvasni a nyomtatott és az elektronikus sajtóban. Mi ter-
mészetesen a mellett tesszük le a voksot, hogy minden-
képpen egy „magyar kultuszital”.
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