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H ogy ki után kapta a nevét a közép-csehorszá-
gi Be ne šov ban főzött Ferdinand?

Mint Jaroslav Hašek klasszikusának nyi-
tányából tudjuk, Švejk, a derék katona két Ferdinan-
dot ismert személyesen: egyikük „Průša drogista szol-
gája” volt, „aki egyszer megivott tévedésből egy üveg 
hajszeszt”, meg „a Kokoška Ferdinándot, amelyik a ku-
tyapiszkot szokta összeszedni a házakból”. Benešov név-
adójának személyében nem eme férfiúk valamelyikét 
kell tisztelnünk (bár a cseh humortól ez sem állna tá-
vol), hanem leghíresebb druszájukat – ahogyan Mül-
lerné, a takarítónő fogalmaz a Švejkben –, „a Ferdinánd 
főherceget, a konopištěit, azt a kövéret, aki olyan vallá-
sos volt”. Ez a bizonyos Konopiště ma már Benešov vá-
rosrésze, és kastélya szolgált a főherceg, valamint fele-
sége, Chotek Zsófia nyári rezidenciájaként. Mai for-
máját a főherceg megrendelésére, a XIX. és a XX. szá-

zad fordulóján elvégzett átalakításoknak köszönhető-
en nyerte el az épület, amely Csehország legnagyobb 
történelmi fegyver- és páncélkollekciója mellett Ferenc 
Ferdinánd műkincs- és trófeagyűjteményének is ott-
hont ad. A néhai főhercegnek ugyanis nemcsak a ha-
lálához, de életéhez is lőfegyverek ropogása szolgáltat-
ta a  soundtracket: naplóiban mindösszesen kétszáz-
hetvenkétezer-ötszáztizenegy vad elejtését dokumen-
tálta. (Ezt próbálják meg a NER-vadászok utánacsinál-
ni. Inkább ne próbálják.) Aztán jött 1914 júniusának 
huszonnyolcadik napja, amelynek délelőttjén szegény 
Ferdinánd végül a  fegyver rosszabbik oldalán találta 
magát, és Gavrilo Princip lövései a főherceg, valamint 
Zsófia hercegné életének – és, mint a következő né-
hány év során kiderült, még megannyi minden más-
nak is – véget vetettek. (Mellesleg Princip Konopiště-
től százegynéhány kilométerre északra, Terezín börtö-
nében lelte a halálát négy évvel később.)

A Ferdinánd sört pedig azért nevezték el Ferdinánd-
ról, mert valóban az ő söre volt. Legalábbis 1887-től 
kezdve, amikor a  főherceg megvásárolta az üzemet. 
Persze a benešovi sörgyártás már ekkor is sok évszáza-
dos múltat tudhatott maga mögött. Első írásos nyo-
ma 1595-ből való, ekkor ruházta fel Kunovicei Archleb 
a benešovi polgárokat a joggal, hogy sört főzhessenek 

„most és a jövőben és mindörökké, akadályoztatás nél-
kül”. (Úgy legyen!) 1569-ben már a helyi komlóter-
mesztésről is szólnak feljegyzések – tehát, akár egy jó 
jelenkori minisörfőzde, helyi alapanyagokkal dolgoztak 
a derék benešoviak. A harmincéves háború és a város 
svéd megszállása aztán jelentősen visszavetette a város 
sörkultúráját – nem is annyira a háborús károk miatt, 
hanem azért, mert a megcsappant bevételű nemesség 
visszakövetelte magának a sörfőzési jogot. A tizenkilen-
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cedik század második feléig kellett várni a benešovi sör 
reneszánszára. Petőfinek igaza volt, amikor a Vasuthoz 
című költeményében így írt: „Ezek a föld erei, / Bennök 
árad a müveltség, / Ezek által ömlenek szét / Az életnek 
nedvei.” – hamarosan ugyanis az életnek Benešovban 
főzött s komlózott nedvei is vonaton kellett volna, hogy 
eljussanak a távolabbi vásárlóközönséghez. Legalább-
is így kalkulálhattak a város polgárai, akik 1872-ben 
részvénytársaságot alapítottak, amelynek tevékenysé-
gi körébe a malátaszárító üzemeltetése is beletartozott. 
Azonban a jelek szerint a vállalkozók túl nagyratörő-
en terveztek. Erre vall legalábbis, hogy 1873-ban már 
úgy ítélték: a malátaszárító az eredeti terület felén is 
elegendő kapacitással bír majd, és az épület imigyen 
felszabadított részén beüzemeltek egy sörfőzdét. Ezt 
a komplexumot vásárolta meg 1887-ben Ferenc Fer-
dinánd. A balsorsú főherceg aztán korszerűsítette az 
üzemet. Az 1897-ig tartó munkálatok során nyerte el 
jelenlegi karakterét a főzde – a modernizáció sikerét 
jól érzékelteti, hogy az üzem az első világháború előtt 
már hatvanezer hektoliter sört termelt évente. (Ösz-
szehasonlítás végett: a Pécsi Sörfőzde éves kapacitása 
jelenleg száznegyvenkilencezer hektoliter.)

A benešovi sörgyár 1956-tól a Velké Popovice-i szék-
helyű nagy, állami söripari vállalat részegységeként mű-
ködött, ám a kapacitás növelése ekkor is kéz a kézben 
járt a régi gyáregységek rekonstrukciójával. Az ismét 
önállósult sörgyár új korszaka a kilencvenes évek ele-
jén kezdődött: az üzem vezetése ekkor kezdte felépíte-
ni a Ferdinand brandet, amelynek lényege, hogy helyi 
termelésű alapanyagokkal dolgoznak, és a lehető leg-
tradicionálisabb technológiákat használva arra törek-
szenek, hogy a sörük éppen olyan legyen, mint ami-
kor még a Habsburg főherceg tulajdonolta a gyárat – 

vagy ahogyan a gyár szlogenje fogalmaz, hogy „igazi 
sört” főzzenek. Ez a Ferdinand esetében valóban több, 
mint szlogen. Például nem erőszakolják meg a sörei-
ket a High Gravity Brewing technológia használatá-
val – a tömegsöröket gyártó üzemek ezt az eljárást al-
kalmazzák a végtermék alkoholtartalmának mestersé-
ges szabályozására és az erjedési idő lerövidítésére, és 
ennek „köszönhető”, hogy a dömpingsörök habkoro-
nájának élettartama nagyjából a nyolc és fél másodperc.

Töltsünk hát egy korsónyit a Ferdinand söreinek va-
lamelyikéből – a spektrum a tízes Balling-fokú lagertől 
a  keserédes, enyhén karamelles-gyógynövényes ízű, 
Sedm Kulí, azaz Héttorony névre keresztelt félbarna 
lagerig terjed –, és ha kellően beindította a malátafőzet 
a fantáziánkat, játsszunk el a gondolattal: mi lett vol-
na, ha Ferenc Ferdinánd túléli a szarajevói merényle-
tet, vagy ha éppenséggel meghal 1913 novemberében, 
amikor egy nottinghamshire-i vadászata során a segé-
dek egyike megbotlott, és a kezében tartott duplacsövű 
lövedékei a főherceg közvetlen közelében süvítettek el. 
Mi lett volna, ha a sörgyár korszerűsítéséhez hasonló-
an a Habsburg Birodalmat is van alkalma korszerűsí-
teni a trónörökösnek, aki a nyelvhatárok mentén ter-
vezte föderalizálni a Monarchiát.

Ha így alakul, bizonyára sok minden másként len-
ne. A benešovi sör viszont akkor is nagyjából ugyan-
olyan volna, mint amilyen ma.   
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