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Milyen hagyományai vannak Hajdúböször-
ményben a sörfőzésnek? 

Azt kell mondjam, hogy a 20. századig 
komoly hagyományai voltak a böszörményi  

„ser” készítésének. A 16. századi helyi névösz-
szeírásokból kiderül, hogy 1578-ban jelenik meg 
elsőként a serfőző név a városban, majd 1702-es 
kézműves összeírásokból már az látszik, hogy 
41 kézművesből 3 serfőző volt (Hajdúböször-
mény története, 475-477. old, szerk.: Szendrey 
István) A városnak saját serfőző háza volt a mai 
Luther Márton és Petneházy utca sarkán talál-
ható területen. Nem véletlen, hogy a mai Luther 
Márton utcát 1927-ig serfőző utcának hívták. 
A serfőzde mellett ser csapszék is állt, a város 
egyik jelentős bevételi forrását képezte akkor 
ez az egység. Valószínűleg a 18. század legele-
jétől állt az épület, a 19. század végén a nagy-
üzemi sörgyárak megjelenésével azonban meg-
szűnt. Az ok: minőségben, árban stb. valószí-
nűleg nem tudta felvenni a versenyt az akkori 
Dreher, Haggenmacher vagy Polgári Serfőzde 
termékeivel (Budapest). 

Érdekesség még, hogy Hajdúszentgyörgy 
területén jelentős komlóültetvények voltak, 
ahonnan Budapestre, a Dreher gyárba szállí-
tottak komlót a 20. század első felében.

Hol és milyen tapasztalatokat szereztél ez ügy-
ben?

Külföldön találkoztam a házi sörfőzéssel 
2000-2001 körül. A 2000-es évek derekán itt-
hon még nehéz volt beszerezni az otthoni főzés-
hez szükséges alapanyagokat, eszközöket, ezért 
külföldről kellett rendelnem. A szakirodalom 
is elsősorban angol volt a témában, így jól jött 
a kint megszerzett nyelvtudás.  Később, 2007-
2008-tól elterjedtebb lett a házi sörfőzés (főleg 
Budapesten volt jellemző). Hazai kereskedő is 
ekkor kezdett el foglalkozni alapanyagok, esz-
közök kereskedelmével Budapesten. Ekkortól 
már könnyebb volt hozzájutni komlóhoz, malá-
tához, élesztőhöz is. Évi 1000 liter mennyiség-
ben legalizálták az otthoni sörfőzést. Beindult a 
hazai „sörforradalom”, egyre másra jelentek meg 
a témában új blogok, arcok, helyek. Elkezdtek 
megnyitni az újhullámos sörfőzdék, vagy régiek 
vették fel a fonalat és kezdtek újhullámos sörö-
ket – itt elsősorban a felsőerjesztésű sörökre gon-
dolok- főzni, forgalmazni. Beindult a Corvinus 
Egyetemen egy sörfőző mester szakmérnök kép-
zés, ahová beiratkoztam és sikerült elvégeznem 
2 év alatt. Eközben fogalmazódott meg bennem 
egy saját vállalkozás gondolata, amit az itthoni 
sörfőzés hagyományokra alapozva csakis itthon, 
Hajdúböszörményben képzeltem el.

Jelenleg milyen söreitek vannak, és mi a jelleg-
zetességük?

Jelen pillanatban tartályokban és palackban 
4 különböző sörünk van. 1 alsóerjesztésú vilá-
gos lager sör a Lokál amit talán sokan ismer-
nek már, egy szintén lager barna sörünk is van a 
Böszörményi Barna, a Keleti IPA névre keresz-
telt india pale ale ami egy gazdagon komló-
zott felsőerjesztésű sör, valamint újrafőztük a 
Brezinát, ami egy füstölt malátát is tartalmazó 
„félbarna” sör, nevét pedig a valamikor 1797-ben 
Böszörményben dolgozó cseh sörfőzőmesterről 
Brezina Vencelről kapta. (serfőzőt a város foga-
dott akkoriban általában 1 évre)

Milyen kapacitását tervezed a főzdének?

A főzde kapacitását elsősorban az 
erjesztőtartályok száma, űrmérete, valamint a 
gyártott sörök típusa határozza meg, azt tudnám 
mondani, hogy jelenleg évi kb. 70.000 liter sör 
előállítása a sörfőzde elméleti kapacitása.

Tekintsünk ki az első szezon eredményeire?

Télen jöttek ki az első üveges sörök a főzdéből, 
akkor az eladott mennyiség 80%-a palackozott 
sör volt. Jelenleg azt tudom mondani, hogy az 
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eladott sör 80%-a hordós kiszerelésben van, tehát megfordult 
az arány. Látni kell azt, hogy az üveges piacnak vannak kor-
látai, nem megy tömegben az üveges kisüzemi sör, ami rend-
szerint drágább mint a nagyüzemi, rövidebb ideig eltartható 
stb. Ezért inkább limitált számú helyen lehet kapni, ott viszont 
mindig friss. Jól beindult a mobil sörcsap bérlése hordós sörrel 
is, úgy gondolom ez lesz mennyiségben az egyik legnagyobb 
szegmens főleg tavasztól őszig. Másik terület a rendezvények, 
kitelepülések. Itt is volt pár jó rendezvény, de látni kell, hogy 
sok helyen a nagyüzemi sörgyárak szerződnek a szervezőkkel 
és a kisüzemi sör nem mindenhol rúghat labdába, még helyi 
rendezvényen sem, ami azért elgondolkodtató. Mindenesetre 
a jövő évben igyekszünk több környékbeli rendezvényre eljutni.

Milyen fejlesztésekben gondolkodsz?

Jelenleg folyamatban van új erjesztő tartály gyártása, vala-
mint vízkezelő rendszer beállítása is, ezen kívül gondolkodom 
még hőkezelő berendezésen, ami a sör eltarthatóságát növel-
né meg, valamint egy saját üzlethelyiség gondolata is felme-
rült valahol a városban, vagy a főzde területén, itt elsősorban 
frissen csapolt „házi”sör kimérése történne elvitelre. Böször-
ményi gabonát feldolgozó kis malátaüzem létesítése akár egy 
helyi agrárvállalkozással összefogva, az pedig feltenné az i-re 
a pontot.

Hogy látod a jelenlegi hazai serfőzés helyzetét?

Egyre több kisüzemi sörfőzde van, szinte minden hónapban 
nyit egy új az országban. Óriási szortiment van üveges „kézmű-
ves” vagy kisüzemi sörökből, és már nehéz eljutni az emberek 
ingerküszöbéig egy-egy újdonsággal. Éppen ezért, ezt a folya-
matot is látva az elejétől is azt mondtam és gondoltam, hogy 
ezeknek a kis vidéki főzdéknek helyi szinten kell állandó, jó 
minőséget nyújtani elérhető áron, az újdonságokkal való piacra 
robbanások (hetente új premier stb.) néhány főzdénél még vala-
meddig működnek, de ennek létjogosultsága inkább Budapes-
ten van. Ott egyébként már kinőtt egy főzderéteg, akik „kraft” 
megkülönböztető jelzéssel –és minőséggel- próbálnak kitűn-
ni a többi főzde közül. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb telí-
tődni fog a piac több szempontból is. 

Természetesen az újhullámot is képviselve, nálam is mindig 
lesznek újdonságok, idénysörök, választék, azonban az érté-
kesítés gerincét úgy gondolom hogy itthon a világos sör fog-
ja adni egyelőre.

(kép: 1937-ből a Dreher főzőházi naplójában a Hallertaui 
(német) komló mellet Hajdúszentgyörgyről származó komló is 
helyet kapott)

Ezt a fedőnevet adták a németek a Ver-
dun ellen indított támadásnak az I. világhá-
borúban. A csata bár a háború leghosszabb 
ideig tartó ütközete volt (10 hónap), még-
sem volt olyan döntő csata, mint Waterloo, 
Sedan, vagy Kuszk. Nem volt francia szem-
szögből, a legtöbb áldozatot hozó, hiszen 
1914 augusztusában és szeptemberében az 
Ardennekben, a marne-i csatában; 1915-ben 
a Champagneban; 1917-ben az Aisne men-
tén több embert veszítettek el. Akkor miért 
olyan híres? Talán azért, mert az I. világhá-
ború értelmetlenségének, az anyagcsata, az 
állóháború borzalmainak és szűk területen 
lezajlott iszonyatos emberi szenvedéseknek 
a szimbóluma. Semmilyen politikai követ-
kezménye nem volt francia oldalon, de még 
német oldalon sem. Erich von Falkenhayn 
vezérkari főnök (1914. szeptember 14. - 1916. 
augusztus 29.) leváltása inkább a Bruszilov - 
offenzíva miatt következett be.

Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy 
Falkenhayn miért éppen Verdunt jelölte ki a 

német támadás célpontjául? 1915 karácsony 
napján egy levélben fejtette ki II. Vilmos csá-
szárnak elképzelését. Abból a logikus tény-
ből indult ki, hogy Németország és szövetsé-
gesei nem képesek a végsőkig kitartani. Ezt 
követően áttekintette az összes front hely-
zetét. 1915-ben az orosz hadseregre nagyon 
súlyos csapást mértek, de távolabb a nagy üres 
térbe nem akartak továbbvonulni. Úgy gon-
dolta, hogy az orosz hadsereg talpra állításá-
hoz, újjászervezéséhez sok időre van szük-
ség. A többi hadszínteret nem tartotta dön-
tő fontosságúnak. Maradt Franciaország. A 
nyugati fronton szét akarta választani az 
angol és a francia hadsereget. Angliát a ten-
geralattjáró - háborúval akarta kikapcsolni a 
háborúból, Franciaországot pedig gyengíte-
ni egy nagyszabású offenzívával. A Francia-
országra vonatkozó elképzelésének nagyon is 
komoly alapja volt. A franciák 1914-ben 810 
000 embert (halott, sebesült, fogoly, eltűnt) 
veszítettek, 1915-ben pedig több mint 1 mil-
liót. A milliós veszteségben 370 000 volt a 

halottak száma, havonta 31 000. Ha Fran-
ciaországot legyőzik, akkor kiütik Anglia 
kezéből a legjobb kardját. Miért Verdun? 
Azért, mert ez egy fontos, szimbolikus hely 
a franciák számára. Ha a franciák minden 
áron védeni akarják, akkor Franciaország el 
fog vérezni. Ezért is nevezik a hadművele-
tet „vérszívattyúnak”. Azt tudta Falkenhayn, 
hogy az angolok segíteni fognak szövetsége-
sükön egy nagyszabású offenzívával, amit 
majd a németek kivédenek (így is történt), és 
akkor majd egy másik helyen a német had-
sereg megindítja a döntő támadását, és így 
megnyeri a háborút. A császár elfogadta az 
előterjesztést. Csak egy valamivel nem szá-
molt Falkenhayn. Azzal, hogy a támadó (Ver-
dun) és a védekező (Somme) hadműveletek-
ben a német hadsereg is borzalmas vesztesé-
geket szenvedett el, és így jelentősen legyen-
gült, és kénytelen volt védelembe átmenni. 

Támadásra a Vilmos trónörökös vezette 5. 
hadsereget jelölték ki, amelyet 1916. január-
jában és februárban 10 hadosztállyal és több 
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A háttérben látható az osszárium, amelyben 130 ezer katona földi maradványai vannak, az előtérben pedig 16,142 azonosított katona sírja látható.
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