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Anakreóntól Horatiusig, Balassi Bálint-
tól Petőfiig – a bort, a borozást, a szolid 
poharazás köznapi élvezetét számos 
költemény magasztalta. A – talán alan-
tasabbnak tartott – sörözésről nemigen 
születtek efféle alkotások, noha a „fo-
lyékony kenyér” fogyasztása hazánkban 
is több évszázados múltra tekint vissza. 
A török pusztítás után elnéptelenedett 
Alföldre költöző, Németföldről érkező 
telepesekkel érkező sörfőző mesterek-
nek köszönhetően terjedt el a sörfo-
gyasztás. Méghozzá oly  eredményesen, 
hogy 1760-ban a kunszentmártoni sör-
fogyasztás elérte az évi 40 ezer litert, 

ami nem maradt el a csapszékben ki-
mért bor mennyiségétől. A sörfőzés ter-
mészetesen eszközigényes tevékenység,  
ezért egy-egy sörház tekintélyes értéket 
képviselt, ezért az örökség, illetve hozo-
mány jelentékeny részét alkotta. Jól 
példázza ezt a Magyar Vendéglátóipari 
és Kereskedelmi Múzeumnak a hazai 
sörfogyasztás történetét, bemutató Ez 
sör! című kiállításán hozott példa, mi-
szerint a kunszentmártoni sörgyárát 
édesapjától megöröklő Weiszpocher  
Katalin 1760 és 1793 között háromszor 
ment férjhez – természetesen „ipar-
ágon” belül, azaz sörfőző mesterekhez. 
Más alföldi mezővárosban is működött 
sörfőzde, például Kiskundorozsmán,  
Jászberényben, Jászfényszarun, Szen-
tesen és Csongrádon, sőt azt is tudjuk, 
hogy Kisújszálláson ugyan állítottak elő 
sört, de a folyékony kenyér élvezetéről 

lemondani nem óhajtó vendégek a kun-
szentmártoni söritalt fogyaszthatták. 

A sörfőző mesterek egészen a 19. szá-
zad derekáig céhrendszerben működ-
tek. Az ipari sörfőzés megjelenése és 
robbanásszerű elterjedése hazánkban 
erre az időszakra esik, nem függetlenül  
a szőlőket erősen megtizedelő filoxéra 
nagymérékű pusztításától. Az Ameriká-
ból származó kártevő terjedése nagy-
mértékben fölhajtotta a bor árát, ami 
igencsak kapóra jött a sörgyárosoknak, 
illetve a jövedelmező befektetéseket ke-
reső pénzembereknek. Az élelmes üz-
letemberek (gyakran német, osztrák, 
cseh gabonakereskedők) meglátták  
a kínálkozó lehetőségeket, és egyre- 
másra vásárolták föl a kisebb sörháza-
kat. Sorra alakultak a sörgyárak: ekkor 
jött létre egyebek között az Első Magyar 
Részvény Serfőzde, a Polgári Serfőzde, 
Dreher Antal Serfőzdéi, a Haggenma-
cher Sörgyár. A századfordulóra az or-
szágban mintegy kilencven (!) sörgyár 
működött. Több sörfőző üzem és a nedű 
alapanyagát előállító malátagyár is léte-
sült Kőbányán, ahol a rendelkezésre 
álló jó minőségű kútvíz, illetve a sör ér-
lelésére ideális, a bányászat után vissza-
maradt nagy pincerendszerek eszményi 
feltételeket kínáltak a sörgyártásra. Na-
gyobb vidéki városokban is működtek 
sörgyárak, például Pécsett és Sopron-
ban, vagy éppen Nagykanizsán – utób-
bi városban a helyi bankemberek és 
vállalkozók alapítottak részvénytársa-
ság formájában a sör- és malátagyárat. 
Kezdetben cseh és morva munkásokat 
foglalkoztattak, míg a hazai dolgozókat 
sikerült betanítani. A sikert mutatja, 
hogy a nagykanizsai gyár az alapítás 
után mintegy két évtizeddel, amellett, 
hogy  magyarországi italméréseket is ki-
szolgált, már a Monarchia előkelő ten-
gerparti üdülő- és kikötővárosaiban, 
Triesztben, Splitben, Fiuméban, Pulá-
ban is működtetett kocsmákat. 

Az egyes gyártók a fogyasztókat és a 
kocsmárosokat már azokban az évtize-
dekben is ajándék- és reklámtárgyakkal 

próbálták ösztönözni a márkahűségre, 
illetve az adott termék további fogyasz-
tásra: logóval ellátott támlájú, erős fa-
székek, söröskupák, evőeszközök, saját 
tervezésű üvegek ajánlották  a terméke-
ket a szomjas vendégek figyelmébe.  
A plakátok tanúsága szerint a sörgyárak 
leginkább a tisztes polgári vevőkörnek 
szánták termékeiket, nem feledkezve 
meg az esetleges speciális igényekről:  
a gyönge egészségi állapotú, erősítésre 
szoruló fogyasztóknak, illetve a kisma-
máknak speciális „gyógytápsört” (jobb-
ra fönt) ajánlottak a figyelmébe. 

A világháború, illetve a trianoni béke 
a sörgyártást is válságba sodorta. A te-
rületek elcsatolásával jelentős piacok 
kerültek az országhatáron túlra, a gyá-
rak nem tudták értékesíteni termékei-
ket. A tőkeerősebb cégek egyre-másra 
vásárolták föl kisebb versenytársaikat, 
vagy szereztek bennük kisebb-nagyobb 
részesedést. Míg a 20. század első évei-
ben nagymértékben emelkedett az egy 
főre eső sörfogyasztás (ami persze még 
így is mélyen alulmaradt az osztrák, né-
met vagy cseh területeken szokásos ér-
téknek) a harmincas évékre drámaian  
lecsökkent alig évi néhány literre. A ne-
héz időkben a Dréher Sörgyár manőve-
rezett a legügyesebben (más iparági 
befektetéseinek is köszönhetően): nem-
hogy sikerült talpon maradnia, de az 
1940-es évekre a hazai sörgyártás há-
romnegyede innen származott.   

A sörgyárak a negyvenes végére álla-
mi kézbe kerültek, ám az egyes gyárak 
nem működhettek önállóan, központi 
trösztbe szervezték őket. Az – olykor  
akadozó – gyártása, terítése politikai 
kérdés lett. Kisebb botránynak számí-
tott, ha nyaranta nem lehetett kapni  
a legnépszerűbb, „munkásitalnak” te-
kintett Kőbányait. A rendszerváltás 
után megjelenő tőkeerős befektetők – 
csakúgy mint a pár évtizede – egymás 
után vásárolták föl a hazai sörgyárakat. 
Ebből azonban a boltokban nem sok 
érezhető: szinte mindenki találhat ked-
vére való söritalt.
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Az Ez sör! című kiállítás 
március 4-ig tart nyitva  
a Magyar Kereskedelmi  
és Vendéglátó-ipari  
Múzeumban. A kiállítás  
májustók Kunszentmár- 
tonban lesz látható. 


