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Szántó Izabella 

A pannonhalmi sörfőzés 
kezdetei(1701–1786) és jelenkori 
újjáteremtési lehetőségei

Írásom első részében azt vizsgálom meg, hogy a magyarországi apátsági sörfőzés kezdetei 
a legrégebbi ma is létező, és napjainkban is virágzó – a II. József általi feloszlatás utáni 
rövid időszakot (1786–1802) leszámítva az alapítástól kezdve folyamatosan működő1 – 
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságában és egykori birtokain milyen 
levéltári adatokkal igazolható történeti múltra nyúlnak vissza – mivel egy apátsági sör 
márkaépítése esetén az egyik legfontosabb hozzáadott érték maga a több évszázadra 
visszanyúló történelmi múlt és hagyomány –, írásom második részében pedig a magyar 
apátsági sörfőzés, különös tekintettel a pannonhalmi apátsági sörfőzés jelenkori újjáte-
remtési elvi lehetőségét járom körül.   

Géza fejedelem 996-ban alapította meg Szent Márton tiszteletére az első magyaror-
szági bencés monostort. Az Anasztáz apát vezette közösségbe Csehországból, Itáliából 
és Bajorországból érkeztek szerzetesek. Szent István király a Koppány elleni sólyi csata 
előtt a szerzetesek közösségében Szent Mártonhoz imádkozott az ütközet szerencsés 
kimeneteléért, 1001-ben pedig adományokban és kiváltságokban részesítette a monos-
tort, az erről fennmaradt diploma az első magyarországi latin nyelvű oklevél.2

A Szent Márton hegyén élő bencés szerzetesek az elkövetkező évszázadok folyamán 
fontos úttörő szerepet játszottak kezdetben a keresztény tanok hirdetésében, majd az 
iskolaalapításban, a nyugati latin nyelvű műveltség terjesztésében, a mezőgazdaság és 
az orvoslás fejlesztésében, számos újítást elsőként a bencés rend birtokain vezettek be.

A bencés sörfőzésről a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban maradtak fenn értékes 
adatok, amelyek bár szórványosak, de viszonylag sokrétű képet nyerhetünk belőlük a 
XVIII. századi sörfőzésre vonatkozóan.3 

A pannonhalmi sörfőzés kezdetei 1701. szeptember 29-ére nyúlnak vissza, amikor 
Karner Egyed főapát szerződést kötött Thomas Mennerrel, akinek az apátság hegye alatt 
elterülő Alsok (később Szentmárton, mai nevén Pannonhalma) mezővárosban, a győri út 
mentén, a templom mellett két telket adott át a következő feltételekkel: Thomas Menner 
és felesége Orsolya, valamint utódaik örökös jogon kapják a két földet, ha itt nemcsak a 
sörfőző házat, hanem a kocsmaépületet is saját költségükön működtetik. Ha a telkekhez 

1 Dénesi Tamás – László Csaba – Virág Zsolt: A Pannonhalmi Főapátság 996 és 2014 között. In: Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság Apátsági Major Látogatóközpont. Szerk. Virág Zsolt. Várkastély Kiadó, Pan-
nonhalma, 2014. 27. p.

2 Dénesi Tamás – László Csaba – Virág Zsolt: i. m. 23. p.
3  A levéltári adatok összegyűjtésében nyújtott segítségért Dr. Dénesi Tamásnak, a Pannonhalmi Főapát-

sági Levéltár vezetőjének mondok köszönetet. 
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tartozó szántóföldet, rétet és az egyéb hozzá tartozó dolgokat is használni akarják, a többi 
mezővárosihoz hasonlóan szolgáltatásokkal tartoznak a főapátnak, de személyes ügyeik 
jogszolgáltatási szempontból a főapáti szék elé kerülnek. Menner köteles 20 akónként 
1 akó sört adni az apátság számára – tehát a sör huszada az apátságé lett –, emellett a „jobb 
években” egy ártányt volt köteles hizlalni, a lefőzött pálinkából pedig évente 2 pintet kel-
lett adnia a bencéseknek. Abban az esetben pedig, ha nem lenne elég árpája és komlója, 
az apátság viszont rendelkezne felesleggel, hivatalos értéken kap az apátságtól terményt. 
A szerződés szerint Mennernek és leszármazottjainak jogában állt a két telket és a saját 
költségen épített épületeket bárkinek eladnia. A sör értékesítése és a sörfőzde rentábilis 
működése szempontjából igen fontos volt, hogy a szerződésben a főapátság kötelezte magát, 
hogy uradalma falvaiban 12 forint bírság terhe alatt megtiltja, hogy bármelyik jobbágya, 
vagy az uradalmában élő bármely lakos – aki felett joghatósága volt – mástól vegyen sört, 
azaz a birtokok lakói csak Thomas Mennertől vehették az italt. A szerződésbe az is bekerült, 
hogy ha a „sörfőzéshez fűzött remények bármi okból meghiúsulnának”, a főapát fenntartja 
magának azt a jogot, hogy az épületek értékének lefizetése után a sörfőzdét magához vegye.4

Thomas Menner személyéről a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban meglehetősen 
kevés adat maradt fenn. A név nem szerepel a XVII. századi úrbéres jegyzékekben, ezért 
valószínűleg új telepes lehetett a helységben. Ezt igazolja egy 1702-es lista a Szentmár-
tonba újonnan költözöttekről, amelyben viszont feltüntettek egy név nélküli személyt, 
csak a foglalkozását említve: sörfőző. Az egy évvel korábbi szerződés tartalmának isme-
retében egyértelmű, hogy ez a személy csakis Thomas Mennerrel azonosítható. Nem 
sokkal alatta azt olvashatjuk az említett listán, hogy Stuber György megvásárolta a sörfőző 
házát, ez esetben minden bizonnyal Thomas Menner korábbi lakóházáról van szó, mivel 
Menner átköltözhetett az apátságtól bérelt – szintén a szerződésben említett – sörfőző 
házba.5

A XVIII. században folyamatosan vannak adatok a sörfőző működéséről, így például 
egy töredékes perjelnapló 1710-ben említette a sörfőző (braxator) házát.6

Egy későbbi perjelnaplóbeli feljegyzés szerint 1734. január 19-én a „szentmártoni 
serfőzőnk ebédre hívta az alperjel atyát, aki mellé társul Engelbert atyát jelölte ki” a 
perjel.7 (Engelbert atya kijelölésére azért volt szükség, mivel a szerzetesek egyedül nem 
tehettek eleget ilyen meghívásnak.)

De ekkor, egy 1732-es számvetés adatai szerint már nem Thomas Menner volt a 
sörfőző, hanem Hendl János. A számvetés szerint Hendl 1731 márciusa és 1732 márciusa 
között 336 akó sört főzött, ebből 17 akóval adott át a főapátságnak (a korábbi megegyezés 
szerint). Szent István ünnepére, azaz augusztus 20-ára külön eladott további 6 akó sört az 
apátságnak. Maradt fenn adat arról is, hogy az apátsági kertésznek is adott el sört Hendl, 
ezt mennyisége miatt valószínűleg a kertben dolgozók itták meg.8

4 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Acta Antiquiora, fasc. 61. nr. 12., 6–8.
5 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Gazdasági Levéltár, 18. századi gazdasági iratok, 1. sorozat, 2. =  

Liber Rationum introitus et exitus aeconomiae Archicoenobii Sancti Martini… 1702-1776., 201.
6 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Acta Antiquiora fasc. 58., nr.187.
7 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Acta Antiquiora fasc. 58., nr. 161.
8 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Gazdasági Levéltár, 18. századi gazdasági iratok, 1. sorozat, 2. =  

Liber Rationum introitus et exitus aeconomiae Archicoenobii Sancti Martini… 1702–1776., 51.
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1732 márciusa és 1733 áprilisa között 624 akó sört főzött Hendl János, azaz egy év 
alatt jelentősen, 85%-kal nőtt a lefőzött sör mennyisége. Ebből az apátsági konventnek 
31 akó jutott, Szent István ünnepére 8 akót adott el az apátságnak, de ebben az évben 
is adott el a kertésznek 24 akót, egy kisécsi határjáráskor 1 akót, a jobbágyoknak pedig 
kaszálás, aratás és juhnyírás idején összesen 7 akót.

1733 áprilisa és 1735 májusa között Hendl 1040 akó sört főzött, amely alapján éves 
átlagban mintegy 500 akó sör készülhetett. A konventnek 62 akót, Szent István ünnepére 
10 akót, az atyák és a vendégek számára 12 akót, a kertésznek 58 akót adott el. Ebből a 
számadásból kiderül, hogy a serfőzőnével kötötték az üzletet a vevők, és ebből a forrásból 
derül ki az is, hogy az apátság 80 mérő árpát is adott át a serfőzőnek.9

Az 1740-es években Najmann Jakab szerezte meg a sörfőzdét, majd 1750-ben ennek 
özvegyétől vejéhez, Györgyi Pálhoz került. Györgyi Pál halála után a felesége folytatta 
a sörfőzde üzemeltetését.10

A fentebbi adatokból, valamint Keller Bálint bencés pincemester számadáskönyvéből 
úgy tűnik, hogy a szerzetesek és Szentmárton mezőváros (a mai Pannonhalma) lakói 
nem annyira sört, hanem inkább bort fogyasztottak szívesebben, amely adatot Győr 
vármegyét tekintve általános megállapításnak is tekinthetünk. A korabeli Magyarorszá-
gon a borok termelésére kevésbé alkalmas vidékeken lehetett magasabb a sörfogyasztás 
aránya. A bencés birtokokon sört általában a mezei munkát végző napszámosoknak és 
a robotoló jobbágyoknak adtak munka közben. Azokban az években nőtt meg jelen-
tősen a sörfogyasztás a bencés uradalomban, amikor a rossz szőlőtermés miatt nem volt 
elegendő kimérhető bor. Több forrásból tudjuk például, hogy 1763-ban katasztrofális 
szőlőtermés volt, ezért 1764-ben a mezei munkások a szokásos és bevett vizezett bor 
helyett ezúttal sört kaptak. Ugyanebből az évből ismert adat szerint az apátságban sörből 
ecetet is készítettek.11

1779-re minden bizonnyal megszűnt a szentmártoni sörházban a sörfőzés, ugyanis 
ebben az évben a Szentmártonnal szomszédos, szintén bencés uradalmi birtok Ravazdon 
Stengl András sörfőző nyitott sörfőzdét, amelyre a főapátsággal megkötött szerződés 
révén nyílt lehetősége. Stengl András saját költségén építtette fel a Szent Willebald 
templom mellett álló sörházat, ahol érdekesség, hogy nemcsak saját sörét, hanem a 
saját borát is kimérette. Öt évvel később, 1784-ben ezt a sörházat az apátság felmé-
rette – azaz értékét felbecsültette –, és kétharmad részt megvette. A hiányzó összegért 
cserébe Stengl többek között azt kapta, hogy a péterdi, a kis- és nagyécsi vendéglősök, 
valamint a lázi kocsmáros tőle tartoztak sört vásárolni, azaz terméke egyfajta privilegi-
zált helyzetbe kerül az apátság falvaiban, hasonlóan az 1701-ben Thomas Mennerrel 
kötött szerződéshez.12

1786-ban igen komoly törés állt be a főapátság életében: II. József király feloszlatta a 
bencés rendet a szerzetesrendek többségéhez hasonlóan. A monostor épületeit a következő 

9 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Gazdasági Levéltár, 18. századi gazdasági iratok, 1. sorozat, 2. =  
Liber Rationum introitus et exitus aeconomiae Archicoenobii Sancti Martini… 1702–1776., 51.

10 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Acta Antiquiora fasc. 26., nr. 61. és 81.
11 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Gazdasági Levéltár, 18. századi gazdasági iratok, 1. sorozat, 15. = 

Liber Rationum cellarii monasterii Archi-Abbatialis… 1763-1767., 32., 82., 99.
12 Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Acta Antiquiora fasc. 45., nr. 15.
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év tavaszán felmérték, felértékelték, majd például a templom berendezéseit, az oltárokat 
– a főoltár kivételével – elárverezték és elszállították.13  

A rend 1786-os feloszlatása után a szentmártoni sörfőző házat, mivel már nem zajlott 
benne sörfőzés, az apátsági javakat kezelő Kamara visszaváltotta és vendéglővé alakította át.14

I. Ferenc király 1802-ben visszaállította a bencés rendet, ekkor a Szent Márton hegyén 
álló főapátságban is újra megindult a szerzetesi élet, a visszakapott uradalmak gazdasági 
újjászervezés is megkezdődött. A rend a középszintű oktatást kapta új és elsődleges 
feladatául. (A szerzetesek 1815-ig nyolc gimnáziumban kezdik meg a tanítást.)15

A feloszlatástól kezdve nincs adat a pannonhalmi apátsági sörfőzésre vonatkozóan, a 
rend a XIX. század folyamán és a XX. század első felében főként a bortermelést helyezte 
előtérbe.16

A Pannonhalmi Főapátság 1996-ban ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját, 
és ebben az évben vált a Világörökség részévé. A millenniumi ünnepségeket követő 
érdeklődésre válaszként elkészült a bencés monostor turisztikai hasznosítási terve, amely 
többütemű fejlesztést álmodott meg. Ezen fejlesztés keretében épült meg az elmúlt másfél 
évtizedben a turistafogadó és a hozzá kapcsolódó gyalogos híd, újult meg a gyógynövé-
nyes kert, épült fel a Szent Jakab Zarándokház és a Viator Apátsági Étterem és Borbár. 
2014-ben elkészült az Apátsági Major új turisztikai látogatóközpontja is, amelyben a 
főapátság több évszázados műgyűjteményeinek állandó kiállítása, az alatta húzódó 422 
méter hosszú, barokk kori műemlékpincében pedig a bencés szőlőtermesztés múltját 
bemutató kiállítás kapott helyet.17

Az egykori, történelmi hagyománnyal bíró apátsági szeszesital-előállítás válfajai közül 
a bortermelést hosszú évek munkájával már újjáteremtette. (Valamint a likőrgyártást, 
bár ezt ezidáig nem saját gyártásban, hanem az Agárdi Pálinkafőzde Kft.-vel kötött 
bérfőzési szerződés keretében állítják elő.) A sörtermelés esetleges újjáélesztésének már 
megvalósult elvi analógiájaként érdemes röviden áttanulmányozni és összehasonlítani 
a bortermelés újjáélesztésének folyamatát, amelynek a mottója, a „hagyományra épülő 
jelen” természetesen szintén alkalmazható a sörtermelés újjáélesztésének mottójaként 
is, mivel – mint láttuk – az is komoly tradícióval bír Pannonhalmán.

2000 körül merült fel a pannonhalmi monostori szőlészeti és borászati hagyomány 
felélesztésének kérdése, mivel komoly, sokrétű felmérésekkel alátámasztott piaci igény 
mutatkozott Magyarországon egy „apátsági pincészet” termékei iránt, az „apátsági bor” 
attitűdjéhez és jelentéstartalmához a fogyasztók fejében a hagyomány, a magas minőség 
és a prémiumkategória jelzők kötődnek. (Hasonlóképpen a bencés főapátság más termé-
keihez, a helyben termelt levendulaalapú termékektől – kézkrém, szappan, fürdősó – az 
apátsági csokoládékig.) 
13 Dénesi Tamás – László Csaba – Virág Zsolt: i. m. 27. p.
14 Németh Ambrus: A Pannonhalmi Főapátság története. Ötödik korszak. (1709–1802). Stephaneum 

Nyomda és Könyvkiadó, Budapest, 1907. 234. p.
15 Dénesi Tamás – László Csaba – Virág Zsolt: i. m. 27. p.
16 Liptai Zsolt: Pannonhalmi Apátsági Pincészet. In: Pannonhalmi Bencés Főapátság Apátsági Major Láto-

gatóközpont. Szerk. Virág Zsolt. Várkastély Kiadó, Pannonhalma, 2014. 117. p.
17 Rábai László – Virág Zsolt: Az apátsági major turisztikai vonzerővé fejlesztése, a látogatóközpont lét-

rehozása – a projekt rövid bemutatása. In: Pannonhalmi Bencés Főapátság Apátsági Major Látogatóköz-
pont. Szerk. Virág Zsolt. Várkastély Kiadó, Pannonhalma, 2014. 9–13. pp.
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A pincészet létrehozásáról szóló elvi döntést követő gyakorlati lépések sorozatának 
eredményeként – amelyek 2001 és 2009 között folyamatosan zajlottak – létrejött az ország 
egyik legkorszerűbb, gravitációs technológiával működő borüzeme. Fontos szerepe volt 
a pincészet létrehozásában egy nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező, és nemzetközi 
szinten is versenyképes tudással rendelkező szakembernek, Gál Lajosnak. A termékek 
minősége a bortermelés megkezdése után gyorsan beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket, amelyet mind a szakmai elismerések és díjak, mind pedig az árbevétel és a növekvő 
kereslet kiválóan jelez, és az is megállapítható, hogy olyan borok kerülnek előállításra, 
amelyek megfelelnek a fogyasztók fejében élő előzetes várakozásoknak. Napjainkban a 
szőlőtelepítések eredményeként folyamatosan fordulnak termőre az apátság szőlőbir-
tokainak új ültetvényei, lépést tartva a folyamatosan növekvő kereslettel, amely a magas 
szintű marketingmunka eredménye is. Mivel a pannonhalmi apátsági borok „divatba 
jöttek”, már az új borok elkészülte előtt szinte valamennyi tétel lekötésre kerül, dacára 
az új termőterületek miatti növekvő volumenű szőlőtermesztésnek és bortermelésnek. 
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy mindmáig a Pannonhalmi Apátsági Pincészet 
hazánk egyetlen apátsági pincészete, ebben a kategóriában nincs piaci versenytársa.

Az apátsági sörök esetében hasonló a helyzet, mint korábban az apátsági borok eseté-
ben volt: Magyarországon jelenleg csak Zircen működik olyan sörfőzde, mely az apátság 
területén, saját kisüzemi főzdéjében gyártja a Zirci Apátsági Pils-, belga- és búzasöröket. 
Emellett vannak olyan apátsági sörök, amelyek egy másik kategóriába tartoznak, azáltal, 
hogy söreiket nem a kolostor falain belül, hanem egy „világi” sörfőzdében főzetik le saját, 
vagy a gyártó által ajánlott recept alapján. A Tihanyi Bencés Apátság például bérgyár-
tásban készíttet a tapolcai Stari Sörfőzdével saját logós apátsági söröket (világos, búza 
és vörös sörfajtákat), amelyek Tichon nevüket az 1055-ös tihanyi alapítólevél alapján 
kapták.18 Ezenkívül a Bakonybéli Apátság gyógynövény tartalmú söröket gyártat Vitalis 
és Mauritius márkanéven a Bors Sörfőzdében, a Székesfehérvári Egyházmegye pedig 
a Monyo Sörfőzdében gyártatja a Szent Gellértről, Szent Istvánról és Szent Imréről 
elnevezett világos-, barna- és búzasöreit. Abból, hogy nem csak egy kolostor falain belül 
létesített sörfőzdében lehet csak apátsági sört gyártani jól látszik, hogy Magyarországon 
jelenleg nincs leszabályozva, mit lehet „Apátsági sör”-nek nevezni, ez nem egy Magyar 
Élelmiszerkönyv szerinti kategória, ugyanakkor az apátsági megnevezés a prémium minő-
ségre utal, hiszen a történelem során az apátsági termékeket világszerte  a magas minőség 
jellemezte.

A nyugat-európai példákat tekintve az apátsági sör külön kategóriává nőtte ki magát, 
saját, igen széles fogyasztótáborral rendelkezik, hogy csak a legismertebb példákat 
említsük: trappista szerzetesrendi kötődésű sörök (Trappist Achel, Trappistes Rochefort, 
Orval, Chimay, La Trappe, Westmalle, Westvleteren), egyéb apátsági sörök: például a 
karmelita szerzetesrendi (Tripel Karmeliet), ferences szerzetesrendi (Franziskaner), 
premontrei szerzetesrendi (Leffe), pálos szerzetesrendi (Paulaner). Természetesen 
bencés szerzetesrendi kötődésű sörök is léteznek, ilyen például a bajorországi Andechs 
kolostorának söre19, a szintén bajorországi Ettal kolostorának söre20 A jó minőségű, az 

18 http://hvg.hu/enesacegem/20140130_Sort_bort_es_likort_arul_es_gyertyat_gyar.
19 http://www.andechs.de/die-klosterbrauerei.html.
20 http://www.ettaler.info/klosterbrauerei/ettaler-klosterbiere/ettaler-benediktiner-weissbier.
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átlagnál általában magasabb alkoholtartalmú – amely szintén unikális vonás, és keres-
letélénkítő tényező – szerzetesrendi, apátsági sörök iránti igény komolyan megalapozott 
Magyarországon a kereskedelmi forgalomban eladott import apátsági sörök bevételi 
eredményei alapján.

A magyar apátsági sörök termékkínálatát bővítendő, a fent említett sörök mellett egy 
magánkezdeményezés született Pannonhalmán, a Magyar Hiteles Hely Kft. létrehozta 
a Thomas Menner 1701. sörmárkát, amely honlapja alapján a következő célt tűzte ki: 
„Azzal, hogy újraindítjuk Pannonhalmán a sörfőzést, szeretnénk tisztelegni Thomas 
Menner emlékének, terjeszteni a minőségi sör kultúráját, szerepét a gasztronómiában, 
a helyes táplálkozásban, valamint megőrizni annak a háznak a hagyományát, szellemét, 
amelyben több mint 300 évvel ezelőtt elkezdődött a sörgyártás.”21 A kft. a sörök kifej-
lesztésének szakmai munkájával a Corvinus Egyetem Élelmezéstudományi Karának 
Sör- és Szeszipari Tanszékét bízta meg, a sörök 2014. júniusi bemutatóján a fejlesztést 
Hegyesné dr. Vecseri Beáta egyetemi docens, a Corvinus Egyetem tanszékvezetője és 
Kiss Zsuzsanna, a Sör- és Szeszipari tanszék laboratóriumának vezetője videó-üzenetben 
ismertette az újságírókkal. Ugyanakkor egyes híradások szerint jelenleg nincs kapcsolat a 
Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Magyar Hiteles Hely Kft. között22, de a pannonhalmi 
sörfőzde kialakítása sem valósult még meg. 

Összefoglalva megállapítható, hogy Magyarországon jelentős piaci rés az apátsági 
sörök kategóriája, holott a kézműves sörök reneszánsza, az import apátsági sörök iránti 
kereslet, a magyar apátsági élet levéltárilag dokumentált hagyományai, ezen belül sörfő-
zési hagyományai, a Pannonhalmi Bencés Főapátság rendszerváltozás utáni felvirágzása, 
más területeken már sikeres gazdasági vállalkozásai, helyben termelt termékei mind abba 
az irányba mutatnak, hogy az apátsági sör kategóriájának XXI. századi újjáélesztésére 
megérett az idő.

21 http://thomasmenner.hu/hu/fooldal.
22 http://www.gaultmillau.hu/mese-habbal/izzik-a-levego-pannonhalman.


