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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 

Mester Béla

Az ítélet (Das Gericht)
avagy Verdun 300 napja .

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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nálhatta Verdunbe menet, vagy onnan jövet. 
Február 25-én reggelre a két hadosztályból 
200 tiszt és 10 000 teljesen kimerült kato-
na maradt életben, akiket azonnal le kellett 
váltani. Joffre február 25-e reggelére a főha-
diszállásra kérette Pétain tábornokot, aki a 
2. hadsereg parancsnoka volt, és így ő köz-
vetlenül a főparancsnokság alá lett rendelve. 
Az eligazítás után a Chantilly - Souilly (itt 
volt Pétain főhadiszállása) úton megfázott és 
belázasodott, de már március 4-én jobban 
volt. Március elején Verdunnál 26 hadosz-
tály állomásozott az arcvonalban, vagy tarta-
lékban. Úgy tűnt, hogy a németek támadását 
sikerült megállítani. A lélegzetvételnyi szü-
net azonban nem tartott sokáig, mert a néme-
tek március 6-án, most a Maas bal partjáról 
indítottak egy nagyszabású offenzívát. Nyolc 
kilométert nyomultak előre. Falkenhaynnak 
két oka volt, hogy a 
támadást újrakezd-
je. Az első, hogy 
a kezdeti sikerek 
után továbbiakat 
remélt. A taktikája 
hatékonynak tűnt. 
A másik ok tisz-
tán katonai volt. A 
németek jobb szár-
nya a Maas túlolda-
láról nem volt fedez-
ve, a francia tüzér-
ség tűz alatt tarthat-
ta az előrenyomu-
ló német csapatokat. 
Ezt a fenyegetést 
fel kellett számol-
ni. Pétain számított 
erre a támadásra, 
ezért az itt nagyon 
elhanyagolt sánc- és 
erődítési munkákat 
meggyorsította.

A németek kon-
cepciója az volt, 
hogy az első ágyú-
zást hirtelen abba-
hagyják, elhitetve 
a franciákkal, hogy 
most következik a gyalogsági támadás. Így 
ki akarták csalogatni a franciákat védel-
mi állásaikból, hogy az igazi tüzérségi tűz-
nek védtelenül legyenek kitéve. Mivel ilyen 
nagy távolságra nem volt elég precíz a német 
tüzérség, a francia oldalon elmaradt a remélt 
káosz. Így nem tudták elérni a németek a két, 
később hírhedtté vált magaslat: 304, „Halott 
Ember” előtti erdős területet. Csapataik már-
cius 13-án jutottak el az utóbbi magaslathoz. 
Két német hadtestet ki kellett vonni, mert 
nagyon „elhasználódtak”, nagy veszteségeik 
voltak. A németek, ha lassan is, de előrenyo-
multak, a franciák pedig hősiesen harcolva 
a végsőkig lassan hátráltak. Eközben mind 
a két oldal rettenetes veszteségeket szenve-
dett el. Voltaképpen, ahogy a német támadás 
lendületesen kezdődött, úgy alakult át a két 
fél küzdelme egymást kimerítő anyagcsatává. 
Április 9-én a németek elfoglalták a „Halott 
Ember” magaslatot. Másnap, ebben a súlyos 
szituációban adta ki Pétain a híres, Francia-
országban még ma is ismert napiparancsát: 

„Courage, on les aura!” (Csak bátorság, elkap-
juk őket!). Egy hétig esett az eső, így a hely-
zet nem volt olyan feszült. De egy másfaj-
ta feszültség viszont fokozódott. Joffre főpa-

rancsnok, aki offenzívára sürgetett, és Pétain, 
aki inkább az erőket kímélte, okosan a véde-
kező hadvezetést részesítette előnyben. Köz-
ben a németek elfoglalták a 304-es magaslatot. 
Egyébként a német vezetésben is komoly viták 
voltak a továbbiakról. Május 1-én a Verduni 
Főparancsnokságot Nivelle kapta meg, míg 
Pétain a Középső Hadseregcsoport parancs-
noka lett. Az emberi kapcsolatok történeté-
ből ismerős „felfelé buktatás”. 

Május 22-én Nivelle offenzívát indított 
Douaumont visszafoglalására. A ritka heves-
ségű harcok és komoly veszteségek után 24-én 
visszaverték a franciákat. Sőt! Június 7-én 
megadta magát Vaux erődje, hosszú kemény 
harcok, kimerültség és vízhiány következté-
ben. A németek tisztelettel adóztak a védők 
bátorságának, amikor fogságba vonultak 
Sylvain Eugéne Raynal őrnagy vezetésével.

Június 12-én enyhült a harc, ugyanis június 
4-én a keleti fronton megindult a Bruszilov-
offenzíva. Falkenhayn kénytelen volt a vissza-
vonuló osztrák-magyar csapatoknak erősítése-
ket küldeni. Mindenki tudta, hogy hamaro-
san következik a nagy nyugati offenzíva. Ezt 
megelőzően Falkenhayn egy utolsó erőfeszí-
téssel döntésre akarta vinni a dolgot Verdun-
nél. Június 23-án indult az újabb német táma-
dás, kétnapos tüzérségi előkészítés után, fosz-
gén tartalmú gránátok bevetésével (ez ellen 
a gázálarcok nem nyújtottak védelmet!). A 
franciák nehéz helyzetbe kerültek, de kitar-
tottak. Július 11-én egy további német táma-
dás vallott kudarcot Souville erődje előteré-
ben. 4 kilométerrel Verdun előtt befejező-
dött a német offenzíva! Az állások tartásá-
ra kellett berendezkedniük, mert csapato-
kat kellett elvonni a Somme-hoz, az angol-
francia támadás kivédésére. 1916 augusztus-
szeptembertől a franciák vették át a kezdemé-
nyezést. Augusztus 29-én II. Vilmos levál-
totta Falkenhaynt a Legfelsőbb Hadvezetés 
éléről, és a Hindenburg - Ludendorff páros 
lépett a helyére. Szeptember 2-án Hinden-
burg nagyon határozottan elrendelte a Ver-
dun elleni offenzíva befejezését. 

A franciák profitáltak a németek defenzív 
stratégiájából, a megszállt frontszakaszt pont-
ról pontra visszafoglalták, és mivel nem áll-
tak nyomás alatt, volt idejük a stratégiára és 
tervezésre. 3 napos tüzérségi előkészítés után, 
október 21-én indult az offenzíva. A franciák 
visszafoglalták Douaumont erődjét. A német 
ellentámadások kudarcot vallottak, november 
2-án feladták Vaux erődjét. A franciák decem-
ber 15-én újra támadtak, sikerrel. A decem-
ber 18-i frontvonal hasonló volt, mint a feb-
ruár 20-i. A franciák számára a verduni csata 
befejeződött. A Maas baloldali része (304-es 
magaslat, „Halott Ember”) még véres harco-
kat igényelt, míg 1917-ben visszahódították. 
A teljes terület visszaszerzése már az ameri-
kai csapatok részvételével zajlott le 1918-ban. 
Nivelle megkapta a jutalmát, december 15-én 
Joffre helyett ő lett a francia csapatok főpa-

rancsnoka.
Néhány szó a 

veszteségekről. A 
legújabb francia 
és német kutatási 
eredmények alap-
ján mind a két fél 
vesztesége 370 000 
fő (halott, sebesült, 
eltűnt, fogoly). Az 
összveszteség tehát 
740 000  katona. A 
franciák 163 000, a 
németek 142 000 
halottat sirattak el. 

Szólhattunk vol-
na az egyes ember-
ről, a katonák min-
dennapjairól, szen-
vedéseiről, haláluk-
ról. A visszamaradt 
naplókból, levelek-
ből és fotókról a 
józan emberi ésszel 
felfoghatatlan bor-
zalom, szörnyű-
ség árad a kutató 
felé. Ezek leírásától, 
közlésétől megkí-
méltük az Olvasót.

Még egy mozzanatra azonban érdemben 
ki kell térnünk!

A mai Verdun körül léteznek ún. vörös 
zónák, ahová belépni szigorúan tilos. Ez kb. 
egy 100 km²- es terület (mint Párizs!), ahol 
még mindig rengeteg lőszer, bomba, gránát, 
mérgesgáz-lövedék található. Német tudó-
sok vizsgálata alapján a talaj 17%-ban tartal-
maz arzént, több tízezerszer többet a meg-
engedettnél. Ezenkívül ólom, higany, cink is 
van a földben, melyek lebomlásához sokezer 
év szükséges. Korábban létrehozott a fran-
cia kormány egy hivatalt, amelynek felada-
ta a terület megtisztítása. Ha a munkálatok 
a jelenlegi ütemben haladnak, akkor eltart-
hatnak akár 700 évig is! A kormány eze-
ket a zónákat 2012-ben teljesen lezárta. A 
fent említett anyagok a harcok során hasz-
nált fémekből (gránátok, töltények, aknák 
stb.), harci gázokból (klór, foszgén, mustár-
gáz) keletkezhettek bonyolult kémiai folya-
matok révén.

Ha az I. világháború többek között ezt 
okozta, akkor abba bele sem jó gondolni, hogy 
egy modern háború mivel járna!

(főleg nehéz) üteggel  erősítettek meg. Táma-
dást Verdun ellen már 1914-ben végrehajtott a 
német hadsereg. A francia arcvonal ezen kiöb-
lösödését már 1915-ben szerették volna német 
oldalról felszámolni. A különböző, olykor egy-
mástól eltérő német elképzeléseket nehéz utólag 
rekonstruálni, mert a Reichsarchiv (Birodalmi 
Levéltár) a Berlint ért 1945 áprilisi angolszász 
bombázás során teljesen megsemmisült! Egy 
szemléletes példa a levéltár hiányára: a legújabb 
kutatási eredmények (zömmel emlékiratokra 
épülnek!) alapján a terv igazi szülőatyja nem 
Falkenhayn volt, hanem az 5. hadsereg vezér-
kari főnöke: Schmidt von Knobelsdorf tábor-
nok. De az a tény, hogy Falkenhayn terjesz-
tette elő a tervet karácsonykor a császárnak.

A támadás előkészítésére, tüzérségi állások 

létesítésére, a sínek lefektetésére, a lőszer lera-
katok felhalmozására 46 utászzászlóaljat alkal-
maztak, köztük 15 ezer orosz hadifoglyot. A 
lőszerszállítás már január 12-én megkezdő-
dött. A támadás megindulásától minden nap 
34 lőszeres szerelvény futott be! 

A támadás frontszakaszán szemben álló 
erőkről ejtsünk néhány  szót! 6 német had-
osztály (90 000 katona) állt szemben 2 francia 
hadosztállyal (30 000 fő). Az 5. német hadsereg 
több mint 1 400 löveggel rendelkezett, a fran-
ciáknak ellenben 632 lövegük volt. Az arány 
tehát három az egyhez.  Ami még a különbsé-
get tovább növeli az, hogy a németeknek több, 
nagyobb kaliberű lövegük volt. Itt az arány 
kettő az egyhez. Minőségben még nagyobb 
az eltérés: a német ágyúk modernebbek vol-
tak,  nagyobb volt a hatótávolságuk, mint a 
franciáké.

A támadás 1916. február 21-én kezdődött, 
reggel 7 óra után több, mint 1200 német löveg 
tüzével, egy 13 kilométeres szakaszon. Az 
első nap a németek 1 millió gránátot lőt-
tek ki a francia állásokra Verdun körül, és 
magára a városra is. Hasonló még sohasem 
volt a háborúk történetében. A támadást 3 
német hadtest hajtotta végre. Velük szem-
ben csak két francia hadosztály volt. A néme-
tek úgy gondolták, hogy ezt az erőt elsöprik 
az útból. Az első napokban a német táma-
dás jól haladt, mindenütt széthasított fatör-
zsek, feldúlt föld, szétrombolt állások voltak 
és halott francia katonák feküdtek szétszór-
tan. A németek itt vetették be először töme-
gesen a lángszórót. Hatása a francia kato-
nákra sokkoló volt. A német előrenyomu-

láshoz jelentősen hozzájárult a tüzérségük 
sűrűsége is (az adott frontszakaszon), illet-
ve intenzitása. Ez nagyon meglepte a franci-
ákat. A másik újítás német részről:először egy 
kisebb járőrt küldtek ki, hogy megbizonyo-
sodjanak arról, hogy az ellenség ellenállása ki 
van kapcsolva, ha nem úgy volt, akkor foly-
tatódott a tüzérségi tűz. Ezután jött az első 
támadó vonal drótvágó ollókkal és lángszó-
rókkal felszerelve. A gyenge helyeket keres-
ték az ellenség vonalában. Miután ezeket fel-
számolták, továbbnyomultak, de úgy hogy a 
komolyabb ellenállási helyeket megkerülték, 
azért, hogy azokat hátulról támadják meg. 
Tehát a német gyalogság nem nagy tömeg-
ben, egymást követő hullámokban támadott, 
egyszerűen fogalmazva manőverezett (lásd 2. 
világháborús német taktika!). De a tüzérségi 
előkészítés sem pusztított el mindent. Egyes 

elszórt francia géppuskafészkek és kiserődök 
jelentős veszteségeket okoztak az előrenyo-
muló német gyalogságnak.

Február 25-én este a németek bevették 
Douaumont erődjét. A franciák körében egy 
katasztrófa kezdett kibontakozni. Verdunben 
és a város körül hatalmas torlódás keletkezett. 
A környező falvak lakosai és a város lakói is 
menekültek, úgy mint a mindenféle fegyver-
nemhez tartozó katonák. Emberek, járművek 
és állatok hatalmas nyüzsgése volt ez. Min-
denhol hátrahagyott lövegek, nagy mozsarak, 
járművek, ágyútalpak, lőszeres ládák. Való-
ságos káosz. A katasztrófa, amely itt kez-
dett utat törni magának, mégsem követke-
zett be. Miért? Ha a német támadás február 
12-én indult volna, ahogy tervezték, akkor 

vélhetőleg sikerült volna. A franciákat a rossz 
idő megmentette, lélegzetvételnyi szünethez 
jutottak, amit ki tudtak használni. A franciák 
lázasan dolgoztak azon, hogy az első vonalat 
megerősítsék. De mindenekelőtt a parancsno-
ki struktúrát újjászervezték. A Verduni Erő-
dítmény Főparancsnokságát alárendelték a 
Közép Hadseregcsoportnak, így a parancsno-
ki hierarchia konzisztensebb lett. De minde-
nekelőtt csapatokat küldött Joffre főparancs-
nok. További fontos intézkedés volt a szállí-
tások megszervezése. Helyi vasúti összeköt-
tetést kellett létesíteni. A főparancsnokság 
a Bar-le-Duc-Verdun útvonalat lefoglalta a 
teherautók számára. „Voie sacrée „= szent út. 
Bar-le-Duc-Verdun = 80,5 kilométer. Ezt az 
utat a 3500 tehergépkocsi használhatta, ame-
lyek a napi 2000 tonna utánpótlást szállítot-
ták. A gyalogság az út menti mezőket hasz-
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