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Zelina György:– Nagyon szép ez az épület.
Fehér Péter:– Ez az építésztervező kreativitását dicséri. Láttuk az előző munkáját, 
szintén a Somló-hegy lábánál, ezért választottuk őt. Ez az épület amellett, hogy 
meghökkentően modern, rendkívüli módon illeszkedik a tájba. Ez pedig nagyon 
fontos szempont volt számunkra, mert nem szerettük volna megbontani a kör-
nyezet egységét. 

– Amikor végigvezetett az üzemen, olyan szívvel-lélekkel tette, hogy azt 
éreztem, mintha a saját gyermekét mutatná be!
Péter:– Az utóbbi két és fél évben rengeteget dolgoztunk rajta, természetes a lel-
kesedés. Nem csak az enyém, kollégáim munkája is benne van ebben.

– Sikerült jól kiválasztani a kollégákat?
Péter:– A főzőmestert, Miklóst leszámítva az előző munkahelyünkről hoztuk ma-
gunkkal őket, szóval nem vettünk „zsákbamacskát”. Ismertük a lelkesedésüket és 
a munkabírásukat.

– Honnan jött az ötlet?
Péter:– A baráti társaságunkban kezdetben csak ketten voltunk pálinkások, a töb-
biek inkább a divatos whiskyt és vodkát szerették. Mostanra már eljutottunk oda, 
hogy mindenki pálinkát iszik, sőt lassan egyikük-másikuk afféle szakértőnek szá-
mít, még a nehezen felismerhető párlatokról is megmondják miből készültek, de 
rámutatnak az ital hibáira, erényeire is. Korábban rengeteget utaztam Európában 
és azon kívül is mindenfelé. Volt alkalmam ellátogatni különböző lepárló üzemek-
be, megismerni miből, hogyan készülnek a híres whiskyk, vodkák. Rá kellett jön-
nöm, hogy ezek az italok nem veszik fel a versenyt a jó magyar pálinkával. Persze 
mindenki abból főz alkoholt, amiből tud, az ember pedig nagyon leleményes. Ná-
lunk szerencsére kitűnő gyümölcsök teremnek, amit például az írek nem mond-
hatnak el magukról, így kénytelenek voltak gabonából alkoholt főzni, ami azért 
elég jól sikerült nekik.

– Mármint a marketingjük.
Péter:– Nem csak marketingről van szó. Vannak nagyon finom whiskyk is, de ha 
lehet választani, inkább a pálinkánál maradnék, mert annak természetes aromája 
van. Krumpliból is csinálnak vodkát, ami lényegében csak szesz, és attól fogyaszt-
ható, hogy ízesítik valamivel. A whiskynél a hordó és az idő a lényeg, az, hogy a 
hordót milyen tőzeggel, hogyan füstölik, és a benne levő italt meddig érlelik.

– Értékeli, hogy a pálinka köré egy nagyon stabil nemzeti kultúra kezd kiala-
kulni?
Péter:– Igen, divat, de talán több is lesz, mint divat, a fiatalok körében is. Ebben 
persze az is benne van, hogy egyre finomabb, igényesebb párlatok kerülnek a pi-
acra. Most már sikk jó minőségű pálinkát felszolgálni rangosabb eseményeken. A 
huszonéves fiam példájából pedig azt szűröm le, hogy az ő korosztályuk is kezdi 
más szemüvegen át nézni ezt az italt, sőt ötleteik is vannak, hogyan lehetne még 
népszerűbbé tenni. 
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Interjúalanyaimmal egyetemben vallom, hogy egy 
jó pálinka bármely nemzetközi szeszesitallal felveszi 
a versenyt. Ahogy mostani inerjúalanyaimtól hal-
lottam, a recept nagyon egyszerű: “... műhelytitkok 
nincsnenek. jól kell csinálni, jó alapanyagokból, igé-
nyesen.”



3332

– Már majdnem minden elektronikus vezérlésű, azt hinnénk, hogy az ember-
re alig-alig van szükség, és mégsem lehet két egyforma pálinkát főzni. 
Miklós:– Nem, mert nincs két egyforma főzőmester. Valójában tőle függ a pálinka 
minősége, íze. Tehát ha két ugyanolyan cefrét veszünk, és ugyanolyan géppel főz-
zük is le, akkor sem lesz ugyanaz a végeredmény.

– Benne van a főzetben az ember?
Miklós:–Nagyon is! Mindenkinek más az ízlése, máshogy működnek az érzékszer-
vei, tehát a párlatokban is átjön a főzőmester stílusa. Nyilván számít a szaktudás, 
és a tapasztalat. Nekem szerencsére nagyon jó tanáraim voltak, és volt alkalmunk 
laborgyakorlatokra, üzemek meglátogatására. 

– Mennyire fontos, hogy milyen környezetben dolgozik? Ez az új, gyönyörű 
környezet befolyásolja a munkáját?
Miklós:– Természetesen, de én inkább azt érzem, hogy a technológia az, ami 
tényleg szükséges ahhoz, hogy minőségi párlatot csináljunk. A látvány valóban 

gyönyörű, maga az épület és a hozzá 
tartozó környezet is. Az is igaz, hogy 
kevés fiatal szakember kap ilyen lehe-
tőséget, hogy egy teljesen új termék 
születésében vegyen részt. 
Péter:– Ilyen idős koromban engem is 
a szakmám érdekelt, nem az, hogy hol 
dolgozom, ehhez elhivatottság kell el-
sősorban.

– Az elhivatottságot nem lehet ta-
nulni.
Miklós:– Azt nem. Például, hogy az 
ember mondjuk éjfél után is ugyan-
olyan lendülettel dolgozzon, az nem 
tanulás, az hozzáállás kérdése.

– Lehet másképp?
Miklós:– Lehet, csak nem érdemes, az 
a minőség rovására megy. Mindent 
lehet félgőzzel csinálni, csak akkor az 
eredmény is olyan.

– Maximalista?
Miklós:– Igen.

– A munkájában, magával, minden-
nel, mindenkivel szemben?
Miklós:– Magammal szemben még 
jobban, mint másokkal.

– Egy gyermeke van?
Péter:– Van egy lányom is, aki Kana-
dában él. Ha megyek hozzájuk láto-
gatóba, vagy ők jönnek, akkor mindig 
kerül pálinka a csomagba. Remélem, 
hogy hamarosan saját termékkel tu-
dok kedveskedni nekik. A férje német, 
és a németeknél is van hagyománya a 
gyümölcspárlatoknak, ők is előnyben 
részesítik a vodkával meg a whiskyvel 
szemben. 

– Ön szerint megvan a pálinka 
megfelelő védelme?
Péter:– Szerintem nincs. Most, amikor 
már kezdett kialakulni a pálinkák mi-
nőségre épített nimbusza, egyre ízle-
tesebb termékek kezdtek megjelenni, 
éppen most dobták a lovak közé a 
gyeplőt azzal, hogy szabad a pálinka-
főzés mindenki számára. A legtöbbet 
az árt, hogy számít a név fogalma, és 
ez most sajnos csorbulni fog.

– Miklós, azt mondja el nekem, mint 
szakember, mi jellemző a jó pálin-

kára? Miből tudhatom meg, hogy egy pálinka jó?
Simon Miklós:– Mindenképpen az, hogy a gyümölcsök tiszta íze felismerhető le-
gyen, és semmiféle egyéb behatás, másra emlékeztető illat ne legyen benne. A 
kettő harmóniája együtt adja a minőséget. 

– Tudja, egy közös ismerősünk azt mondta, hogy ezt a hivatást nem lehet 
másképp csinálni, csak teljes elhivatottsággal, őszinte szerelemmel. Osztja 
ezt a nézetet?
Miklós:– Igen, kell egyfajta őrültség ehhez a szakmához. Bár aki valóban megtalál-
ta a hivatását bármiben, biztosan ugyanezt mondja.

– És Ön is ilyen?
Miklós:– Nem vagyok megszállott, de példának tekintem azokat a kiváló szakem-
bereket, akiket eddig megismertem. Van köztük olyan, akihez magam is hasonlí-
tani szeretnék.

– Hogy választotta ezt a hivatást?
Miklós:– Igazából először csak úgy jött. Otthon mindig volt házi pálinka, és vala-
mennyire az alkoholgyártás is érdekelt. Minden fiatalt érdekel ez, egy bizonyos 
szintig. Nálam ez a szint egy kicsit továbbment az átlagosnál. 
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lehet kihagyni a kollekcióból a népszerű barackot, szilvát, körtét, és idővel meg 
fogunk jelenni kuriózumokkal, mint a málna, vagy a som. Utóbbi szinte köteles-
ségünk a Somlón. 

– És ehhez tud valami pluszt adni? Lelkével, szívével, tudásával, ami megkü-
lönbözteti az Önök pálinkáját a többitől? Nem muszáj műhelytitkokat elárul-
ni.
Miklós:– Véleményem szerint műhelytitkok nincsenek. Jól kell csinálni, jó alap-
anyagból, igényesen. 

– Diplomata.
Miklós:– A saját stílusomat természetesen szeretném belevinni, de erre inkább a 
párlatok kezelésénél lesz lehetőség.

– Milyen stílusa van?
Miklós:– Erről ugyanúgy nem lehet beszélni, mint az úszásról a szárazföldön. Ezt 
így, pálinka nélkül nem lehet meghatározni, szavakkal nem lehet leírni, érezni kell. 

– Ez ízlés kérdése? Ez lélek kérdése? 
Miklós:– Lélek, ízlés, szaktudás, talán tehetség… Lehet bárminek nevezni.

– A kollegáinak döntő többsége azt mondja, hogy miután beszélget valaki-
vel öt-tíz percig, megmondja, hogy melyik az ő pálinkája.
Miklós:– Persze, mindegyikben ott van a főzőmester egyénisége. Itt szerencsére 
megvan a lehetőségem arra is, hogy kipróbáljak dolgokat, kísérletezzek.

– Fontosnak tartja a Corvinus Egyetemmel való együttműködést?
Péter:– Igen, mindenképpen. Még Miklóst nem ismertem, amikor egyik tanárával, 
Dr. Panyik Gáborné tanárnővel és néhány szakemberrel közösen részt vettünk egy 

olasz lepárló üzem látogatá-
sán. Ott derült ki számomra 
milyen óriási nagy tudása 
van. Ez az ismeretség szeren-
csére azóta együttműködés-
sé fejlődött, és most lehető-
ség van arra, hogy tanár és 
diákja együtt alkosson valami 
különlegeset. Mi természete-
sen felajánlottuk azt is, hogy 
a diákok ellátogathatnak hoz-
zánk, megnézni az üzemet, 
tanulmányozni a folyamatot. 
Miklós:– Szerintem is fontos 
az összedolgozás, a konzultá-
ció. Lehet egyedül is, csak így 
könnyebb, az egyetemnek és 
nekünk is.

Péter:– A munkájában és 
mindenki mással szem-
ben is maximalista – ezt 
meg én mondom. Bátran 
állíthatom, hogy ez a tu-
lajdonság nálunk szinte 
alapkövetelmény. Minden 
munkatársunk ilyen és 
nem azért, mert ezt vár-
juk el. Egyszerűen ilyen 
a szellem. Első évben 
például nem vettünk fel 
segédmunkásokat, ha-
nem mi magunk csináltuk 
mindent, főnök, beosz-
tott, családtag, mindenki. 
Mi jártunk le gyümölcsöt 
mosni és válogatni Miklós 
vezénylete alatt. Tudni szerettük volna, miből áll ez, nyilván jövőre már nem így 
lesz.

– Ön is meg akarta tanulni? Meg kell tanulnia?
Péter:– Valamilyen szinten igen. Tudni szeretném, hogy ha valaki idejön, tényleg 
mit lehet tőle elvárni, hogy mennyi ember, idő kell például ahhoz, hogy feldol-
gozzanak tíz tonna sárgabarackot. Ez csak így megy. Csak így tudom megkeresni 
azokat a kollégákat, akik beilleszthetők a csapatba, értenek a munkájukhoz, és 
elvégzik a feladatot, amit rájuk bíztam. Nem akarok beleszólni olyan dolgokba, 
amikhez nem értek.

– Azért engedjen meg egy olyan gondolatot, hogy ma, amikor mindenki pa-
naszkodik, kevesen mernének ilyen vállalkozásba belekezdeni. 
Péter:– Vagy, ahogy Miklós mondta, ez „őrültség”. Nézze, én bízom benne. Rajtunk 
múlik, hogy mi lesz ebben az országban. Ha mindenki sír, nyafog, és nem csinál 
semmit, akkor ez lesz a sorsunk, ami most van. Mi másként gondoljuk. Az előző 
tevékenységemet a bátyámmal együtt csináltam, családi alapon. Ez a mostani már 
egy nagyobb léptékű dolog, de hisszük, hogy lehet ma is értéket alkotni, még-
hozzá itt, Magyarországon, magyar gépekkel, magyar vállalkozásokkal, magyar 
cégekkel.

– Magyar büszkeséggel.
Péter:– Reméljük, hogy majd lesz az is, amikor lecsöpög az első pálinka.

– Biztos vagyok benne, magukat hallgatva. Azt mondja meg Miklós, milyen 
pálinkák lesznek? Mivel robban a piacra? A szőlőt Péter már említette.
Miklós:– Szerintem is a szőlő az, amit ki lehet nevezni zászlóshajónak, de emellett 
persze a klasszikus ízek is megjelennek majd – ezek elengedhetetlenek, főleg a 
piacra lépéskor. Biztosan lesz cseresznye, meggy a korai gyümölcsök közül, nem 
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– Ehhez adja a nevét.
Miklós:– Én ezt szeretném elérni.

– Mi lesz a neve a pálinkának?
Miklós:– A cég neve Somló Spirit Kft, de a terméknek kerestünk egy jobb nevet. A 
Spirit jelentése alkohol, de angolul azt is jelenti, hogy lélek. Ez külföldön jól hang-
zik, de talán túl általános. Mi a Cornus név mellett döntöttünk, ami latinul somot 
jelent. Ezt talán kevesebben értik, de így a hegy szelleme is beépül s pálinkába. 

– Végezetül engedjék meg nekem, ha eddig még nem hittem volna el, hogy 
egy pálinkának van lelke, akkor magukat hallva azt mondjam, most már el-
hiszem.
Miklós:– Kicsit pontosítanék: nem a pálinkának van lelke, hanem a gyümölcsnek. 
Kis szójátékkal élve a gyümölcs lelke és a mi lelkesedésünk palackba zárva. 

– Egy kis játékot engedjenek meg nekem. 2017-et írunk, öt évvel idősebbek 
vagyunk, és azt kérdezem Önöktől, hogy mi történt az elmúlt öt évben? 
Péter:– Nehéz erre válaszolni, mert senki se lát a jövőbe. A realitások talaján ma-
radva talán azt mondhatnám, hogy jó párlatokkal ismertté válunk a hazai piacon, 
és talán megjelenünk külföldön is. 

– Külföldön is? Tengerentúlon is?
Péter:– Nem könnyű, de úgy gondolom, egy apró szelet jut nekünk is ebből a tor-
tából. Bár mindenki nagyon védi a saját piacát, de ahol létezik magyar közösség, 
oda lehet vinni hazai termékeket, mert igénylik, megveszik. Mennyiségileg ugyan 
nincs annyi pálinka Magyarországon, hogy a világot beterítsük vele, de nem is ez 
a cél. A whiskyvel persze könnyebb, mert ha megy az üzlet, a következő évben tíz 
hektárral több búzát vagy más gabonát ültetnek és ott az alapanyag. Itt nálunk 
mire a gyümölcsfa termőre fordul, az öt-hat év, de addigra már ki tudja hol tart a 

piac. Nem tudunk mi 
ezzel versenyezni, de 
szerintem nem is kell.

– Szerénykedik.
Péter:– Nem, ez a re-
alitás. Ha Magyaror-
szág összes pálinkáját 
összegyűjtenénk, az 
sem lenne annyi, mint 
amennyit egy whisky 
vagy vodka lepárló 
üzem állít elő Ameri-
kában vagy Írország-
ban. Volt itt egy alasz-
kai ember, aki vodka-
lepárló üzemet épít. 
Mesélte, hogy ennyit 
a látványra és ilyenek-
re nem költenek, mint 

mi. Nekik a célszerűség a legfontosabb. Ő egy hónap alatt többet termel, mint a mi 
üzemünk kétévi kapacitása – vodkából –, és ez csak egy vodkaüzem Alaszkában.

– Az Önök főzdéje látványfőzde?
Péter:– Igen. Itt megmutatjuk, hogy hogyan készül a pálinka, végig lehet járni, 
meg lehet nézni. Arra törekedtünk, hogy a kollégák és az idelátogató vendégek is 
jól érezzék magukat.

– Miklós, 2017 van. Pálinkák? Új pálinkák, régi pálinkák. Megy az üzlet?
Miklós:– Ha előrenézünk, én inkább azt tudnám mondani, hogy 2017-re megfőz-
tem azokat a pálinkákat, amelyekre tényleg büszke vagyok, és bárki elé oda tudok 
állni velük. 
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