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Sörfőzés a középkori 

Magyarországon
• A honfoglalás előtti magyarság 

már fogyaszthatta, de nem volt 
jellemző (boza)

• Középkorban népszerű ital sok 
helyen főzik (méhser, márc)

• Házi, uradalmi, kolostori 
sernevelés

• A városi serfőzők céhekbe 
tömörültek

• 1652-ben Besztercebányán 70 
sernevelde működött

• A török elleni felszabadító 
háborúk majd a Rákóczi 
szabadságharc törést jelent a 
sörfőzés tekintetében is 



Sörházak hajnala

• Jászapáti 1699. 

• Jászberény 1702.

• Szolnok 1711.

• Nagykörü  1714.

• Kunszentmárton 1732-33

• Jászárokszállás

• Jászfényszaru 

• Martfű-puszta, Csongrád, Szentes,(Hódmező)Vásárhely, Szegvár, Szeged, 

Kiskundorozsma,

A sör a Nagykunságban ebben az időben nem tartozott a 

kocsmai italok közé. (Szilágyi Miklós)



Sörházak alapításának lehetséges 

okai, körülményei

• Jövedelemszerzés

• Heterogén, városias környezet

• Német ajkú lakosság jelenléte (Szolnok, 

Jászberény)

• Rendszeresen nagyobb népesség fordul meg 

(átkelők, vásáros helyek, forgalmas utak 

mentén)

• A sör fogyasztásának hagyománya van 









A kunszentmártoni sörház 

alapításának körülményei

• Kunszentmártoni átkelő fontos útvonalak metszéspontján fekszik:

„Kun-Szt-Márton helyiségünk három nemes vármegye, úgy mint Heves, 
Békés és Csongrád között maga egyedül fekszik, úgy ezek közül akár mely 
N. Vármegyében Eö Felesége Népe által takarodik Kun-Szt-Mártont 
semmiképpen el nem kerülheti.”

• Erdélybe, Bánátba vezető út

 Buda felől Szolnokon, vagy Cibakházán át Arad felé vezető út

 Debrecenből Szeged vagy Arad felé vezető út

• Település regálé jövedelmét gyarapítja (kisebb királyi haszonvételek, 
Regalia minora: italmérés és kocsmáltatás, mészárszék és húsmérés, 
pálinka és serfőzés, téglaégetés, malomtartás, vám és révjog, vásárjog, 
boltnyitás, halászat) 

 1793 - 750 Ft a sörház éves bérletéből származó jövedelem

 1785 - 4000 Ft a közös révből származó jövedelem 



A sörház építői, „az sör Gazdák”
• 1717-1719. Kunszentmárton megszállása

• 1717-1730. I-II. templom, rév

• 1727. április 24. első sörfogyasztásra utaló adat

• 1732-1733. sörház építői Rottennstein Joseph, és 

GatsyJános (sör és pálinka főzés)

• 1754-1775 Pusztaistvánházi rév (Földváry család)



Sörfőzők a helyi társadalomban

• Idegen etnikum: német, stájer, zsidó, szlovák, (görög)

• Vagyonos emberek

„Magas, száraz ember volt és a köznép előtt nagy tekintélynek 

örvendett, mert stájer népviseletben járt s már eme 

tulajdonságánál fogva is „uri forma” számba ment.”

Jäger Sebestyén serfőző mester leírása, Kunszentmártoni Híradó 1926.

• Mesterségüket céhekben tanulták

• A sörház tulajdonjoga sokszor öröklés útján szállt a 

serfőzőkre



A serház tulajdonosai és bérlői
1732-1733 Palsay János-Rottenstein Joseph

1733-1737 Galfy János

1737-1760 Weiszpocher Mihály (leánya W.K.)

1760-1770 Pottenhoffer Ferdinánd (felesége W. K.)

1770-1779 Fall József (felesége W. K.)

1779-1793 Gräiffel György (1789 körül meghalt, felesége

W. K.)

1793-1794 Kálló Theodor és Zsemberi Mihály

1793-1799 Bozóky András Nádori táblabíró (1741-1813) úr

Gräiffel György árváinak curátora

1799-1804 Veisz Simon abonyi zsidó Varga János

curátorsága alatt

1803-1817 Greiffel György serfőző

1817-1820 Greiffel György serfőző

-Veisz Simon Fiai és özvegye subárendában Jakab

Erzsébet, Weisz Fülöp, Márton, Jakab, Mózes

subarendások

1820-1827 Greiffel György serfőző

1827-1830 Greiffel György serfőző

1836-1839 Bozóky György községi bíró és senátor

(1775-?)

1839-1842 Bozóky György (1816-1849)

-1842-1845 Jäger Sebestyén subarendás piac és

vásárbérlő is volt ebben az időben

1845-1851 Bozóky György (1816-1849) és Mátyás

(1820-1875)

1851-? Bozóky Mátyás (1820-1875)

-1858-1869 Füchsel Emanuel és Jakab

subarendások, majd tulajdonosok

1869-1871 Kunszentmárton városa

1871- ? Füchsel Ferdinánd

1928-? Fgy. Tóth és Szilárdfy család



A sörház tulajdonviszonyai

• A terület (fundus) Kunszentmárton 
közbirtokosságáé 

• A sörházat a serfőzők építették, 
az épületeket, ingóságokat 
szabadon eladhatták/örökölhették, 
bár a városnak elővételi joga volt.

Komoly értékkel bírt, ezért 
sokszor öröklés útján váltott 
gazdát. 

• Szerződés szerint regálét fizettek 
a városnak a sörfőzési jogért, de a 
haszonnal szabadon 
rendelkeztek. Subarendásoknak 
kiadhatta a serházat.



„Söre jó s alkalmatos minden panasz 

nélküli legyen”
A serfőző kötelezettségei (1732-1870):

• A serfőzők szerződésük 3, 6 vagy 10 évre szólt

• Bérleti díj (40-750 rh. Ft) 

• Évi négy ingyen hordó a városnak (Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Szt. 
Márton napja)

• Minden 13. hordó ráadás a sörpince, vagyis a város részére. 
1821-től a kocsmákban eladott hordók után 40 kr. kellett fizetnie 
(város földesúri jussa)

• Árpát köteles bevenni mindenek előtt a kunszentmártoniaktól.

• Kocsmákat el kellett látnia kellő mennyiségű sörrel

• Sokáig tilalmas a kis mértékű árusítás (1733-1770, 1852- Kenéz 
Elek járási alkapitány egyoldalú döntése)

• 1850-es évek végén megengedték két helységben a kis mértékű 
árusítást. 1858-tól az egyik helyiség a serháznál lesz. Füchsel 
Emanuel és Jakab kérvénye alapján. 



A sör ára és minősége

1 hordó =  2 és ¼ akó = 119 liter = 9 máriás

1 itce = 8,4 liter = 1 poltúra vagy 3 krajcár (bor 3 krajzár-1 garas, 3 poltúra)

1793. Kálló Theodor és Zsemberi Mihály kérelme a sör árának 3 krajzárra 
emelésére. A bérlők hozzanak egy céhes legényt a sör főzésére, akkor 2 
krajcárra emelhetik 1 itce árát.

1820. Weisz Simon özvegye és fia Fülöp, Jakab, Márton, Mózes atyafi 
zsidó kereskedők subarendasok. „Sem a köznép szükségére 
alkalmatos, sem illendő mennyiségben nem főztek…. Greiffel György 
serfőző mester átveszi a serfőzést”

Minőségi követelmények: 

„…mindenkor olyan és azon az áron mint a milyen a szomszéd városokban 
és a Körösön belöl való Helyeken méretik és csak oly áron méresse 
mint a czéhekben folyni fog.” (1821) 



A kunszentmártoni sörház nyomai 

2016



Kunszentmártoni sörház 1880-as évek



A sörház és a sörfőzés menete



A sörfőzés munkafolyamatai



Sörfogyasztás Kunszentmártonban
1745 1 sörcsapláros (sör, pálinka) 1 borcsapláros (bor, pálinka) 

számadása

Borfogyasztás= 38 690 liter

Sörfogyasztás= 40 240 liter

Pálinka           = 1350 liter

1760 1 sörcsapláros (sör, bor, pálinka) 1 borcsapláros (bor, pálinka) 
számadása

Borfogyasztás= 46 348 liter

Sörfogyasztás= 44 590 liter

Pálinka           = 4357 liter

1832 6 korcsmáros számadása (sör, bor, pálinka)

Borfogyasztás= 48 442 liter

Sörfogyasztás= 13 320 liter

Pálinka           =  3862 liter 



A sörházak végnapjai, a gyáripari 

sörfőzés hajnalán

1851-ben Magyarország 773 sörfőzőházában 384 ezer 
hektoliter sört készítettek

1880-ban 142 üzem működött, de 427 ezer hektolitert 
termelt

1895-ben pedig 108-ra csökkent a sörgyárak száma, 
termelésük azonban túlhaladta a másfélmillió hektolitert



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


