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Asztalos Tamás

A Prágai kocsmakalauzról…
(…) Hagymásy András 1991-ben járt el�ször 

Prágában. Ez a kései kezdés elnézhet� neki, 

hiszen még elég fi atal, de vigyázat!, a kilenc-

venes évek második felét�l kezdve rendszeres 

látogatója Csehországnak, durván százszor 

járt Prágában, s Bohémiában töltött napjai 

összességében mára már meghaladják az 

egy évet. Kocsmográfi ai kutatásait 2000-ben 

kezdte, gy�jt�munkájának eredményeit 2002 

óta publikálta a www.tychobrache.hu inter-

netes oldalon. E nem teljesen szokványos tevékenysége mellett alkotó tagja a 

Fekete Ökör Baráti Körnek. Hagymásy András e fest�k, fotósok, írók alkotta kör 

által létrehozott, A Hrabal-galaxis pillanatképei cím� kiállítás egyik alkotója. (…)

Tekintsünk hát részletesebben bele a kocsmakalauzba!

A kötet jól felépített, már a szerkesztése is elárulja, hogy a szerz� otthono-

san mozog a terepen. Kezdésképpen két fejezetben gyorsan össze is foglalja 

a klasszikus óvárosi és kisoldali söröz�ket. Jól megválasztott, érdekl�dést föl-

kelt� címekkel négy fejezetet szentel az Újváros, Žižkov és Karlín, Libeň, illetve 

Holešovice kocsmográfi ai leírásának. Majd újabb három fejezetben Bubenečt�l 

Smíchovig, Kralovské Vinohradytól Strašnicéig kalauzol bennünket biztos kézzel.

Bohumil Hrabal megélte, megírta, majd Hagymásy András újrafogalmazta 

a libeňi sörszlalomot, amely a könyv egyik izgalmas része. A sörszlalom mellé 

bízvást állíthatjuk a XIX. században már dívó magyar kocsmai játékot, a sörös-

stafétát. Míg Hrabalék Fels�-Libeňb�l a kocsmák kapuin keresztül siklottak le-

felé a Palmovka lábáig, addig a pesti kiskocsmákban az asztal két oldalán ültek 

a versenyz�k. A szélen ül�k kezdték a stafétát: megettek egy kifl it, majd utána 

küldtek egy sört. Az els� párt a szomszédok követték, egészen a sor végéig. 

A gyorsabb sör, azaz sor gy�zött. A közös sors, a többszöri egymásrautaltság 

kiérlelte a hasonlóságokat itt Köztes-Európában, esetünkben a szlalomot és a 

stafétát, amelyek az összetartozást er�sítik. És az összetartozás egy kocsmá-

ban, de két derék ország között is, nagyon jó dolog.

A  kocsmaleírások mellett Hagymásy András különböz� történelmi, m�-

vel�déstörténeti emlékeket, érdekességeket sorakoztat föl, körültekint�en a 

bejárt helyhez igazítva a betétet. Így találkozhatunk ejt�erny�s h�sökkel, meg-

tudhatjuk, hogy a Langweil-makett alkotója a komló csehországi Mekkájában 

született, hogy a prágai loket egy rúd, de föltárul a vyšehradi szikla és a 16-os 

villamos, továbbá John Lennon és a johanniták kapcsolata körüli titok is. Olvas-

hatunk David Černý félelmet nem ismer� Babyjeir�l, Jan Žižkáról, aki b�réb�l 

harci dobokat akart készíttetni, és sok egyéb más érdekességr�l is.

Hasznos információkra is szert tehetünk, ha fi gyelmesen olvassuk a szerz� 

intelmeit szállásfoglalásunkkal, az utazással, a prágai közlekedéssel kapcsolat-
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ban. Alapfokú, azaz a kezdéshez szükséges ismeretekre lelünk a könyv sörr�l, 

a cseh konyháról, az étkezési szokásokról szóló fejezeteiben. Az Enni vagy nem 

enni cím� rész praktikus tanácsokat tartalmaz mindazoknak, akik beiratkoznak 

a lét táncóráira, legyenek akár id�sebbek, de lehetnek haladók is.

Több leírás maradt fenn a XVIII. századi magyarországi vendégl�kr�l, ta-

lán az egyik legjobb Gaal György „útikalauza” 1804-b�l. A „Tudós Palótz” vé-

giglátogatta Buda szórakozóhelyeit s le is írta azokat, a Rátzvárosi Sörháztól 

kezdve, ahol két kopasz fej� matematikus vitatkozott két pint sör mellett, a 

várban található azon kocsmáig, amelynek tetején egy k�b�l faragott török 

télen-nyáron pipázott.

Hagymásy András munkája, hasonlóan a kétszáz évvel korábban keletkezett 

el�zményekhez, egyrészt kortörténeti dokumentum, másrészt jóval több annál, 

ugyanis a Prágai kocsmakalauz egy széles látókör�, klasszikus m�veltséggel 

rendelkez�, Prágát, a cseh kultúrát ismer� utazó szépirodalmi alkotása.

A Prágai kocsmakalauz a kocsmai nyelv él� múzeuma. Fantáziadús szóös-

szetételek, mint árpaf�lékúra, áthallások, mint a Sehonnai Ytong ember, és a 

szokatlan meghatározások tárháza, mint például „A méz a fontos, nem a vaj!”.

Szó�sforrások medencében gy�l� gyöngyei törik a fényt el�ttünk, úgy, hogy 

minden kocsmára jut legalább egy. A leírások nyelvezetét a sörhab-faragászás 

és az irodalmi pezsg�tabletták képében megszület� rímek, kínrímek, két- és 

háromsoros, a fogyasztás el�rehaladásával párhuzamosan vaskosodó szövegei 

jellemzik. Olyan a könyv, mintha egy kocsmában beszélgetnénk. Olvasás köz-

ben én is fölbontottam néhány Plzeňský Prazdrojt, amelyre csúcsragadozóként 

mutat rá a szerz�. Szükség volt rá az alábbi idézet s a hozzá hasonló mondatok 

megfejtéséhez: „A nonfi guratív arckifejezés� pincérn� és töpszlimalac-mintás 

harisnyája a vizuálkontraszt egyszemélyi megtestesülése.” Valljuk be, e mondat 

megfejtése tiszta fejjel nem lenne egyszer� feladat!

Szerz�nk aprólékosan, nagy fi gyelemmel írja le a kocsmai enteri�rt, s az 

oda nem ill� tárgyakról sem feledkezik meg, így elénk varázsolja a plafon alatt 

kifeszített dróton ücsörg� m�papagájoktól kezdve a lelógó kerékpárokon ke-

resztül a kerti törpés pultig a rengetegféle kocsmai tárgyi sokadalmat. Egy kar-

líni étterem berendezésér�l idézem: „az �si pénztárgép és a köré telepített kak-

tuszok jelzik a személyzet mézgaként csurranó szépérzékét”. Többször kritikus: 

„Ha valamit lehet bénán fölújítani és teljesen elrontani, hangulatot megölni, hát 

ez a hely az.” Másutt építészszemmel alkot véleményt, amikor „A  reneszánsz 

építészet gyökereit szaggató, horizontálisan földszinti és emeleti szintre tagolt, 

tervbisztró-bellem� kocsmá”-ról ír. A  leírás sokszor naturalista, azaz életh�. 

Szinte érezzük az illatokat, szagokat, vágjuk a füstöt, jelen vagyunk, s fi gyeljük 

a jogos cinizmussal megírt részleteket, például: „Ha avas pisztáciát akarunk en-

ni hamutartóból, megtaláltuk a város legjobb lel�helyét.” vagy „Hiába van darts, 

csocsó, biliárd, fl ipper és számos m�menyétkedés, nem segíthetünk a helyen.” 

Mégis! A kocsmák javáról oly bens�séges szeretettel ír, hogy legszívesebben 

azonnal csomagolni kezdenénk, s indulnánk azokra a leírt helyekre.

Amikor fontosnak, ajánlandónak tartja, bemutatja a megkóstolandó étele-

ket, minden esetben fölsorolja a fogyasztható és a fogyasztandó söröket, de 

amikor a tapicskolt krumpliról ír, amit Bohémföldön Bramboráknak neveznek, 

mintha Tapička-Hubička forgalmista képe bontakozna ki, így er�sítve bennünk 
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azt a meggy�z�dést, hogy e kocsmakalauz irodalmi alkotás, megannyi szép-

irodalmi, fi lmm�vészeti áthallással.

A kocsmográfi a elengedhetetlen része a stammgastok, miszerint törzsven-

dégek bemutatása. András leírásában fölt�nnek a piros szemüveges, fi tness-

kényszerben szenved� hölgyekt�l kezdve a szakállas bölcsészekig, a munkából 

ebédelni betér� szakemberekt�l a négyzetrácsos inges, láb között drótsz�r� 

tacskót vigyázó id�s bácsiig, aki ugyan csak pohárral iszik, mert eltiltotta az or-

vos, szinte mindazok, akik Prága bel- és külvárosaiban napközisek vagy egész 

naposak a kocsmákban, s akik nélkül az egész semmit sem érne.

Nem kihagyható a toalettológia tudománya sem, hiszen a vízöblítéses toalett 

feltalálója, az angol John Harington is elégedetten olvasná e gazdag leírást. Ami-

óta azonban Új-Delhiben megnyílt a Toalett-múzeum, nem lehet kérdés, hogy 

András toalettleíró tevékenysége érzékenyen kapcsolódik e tárgykörben is a mu-

zeológiához. Már csak azért is, mert csodálatos hely a prágai kocsma! Van hely, 

ahol söralátéteken össze lehet gy�jteni a sör Tízparancsolatát. Egy-kett� mindig 

hiányzik, így kénytelen a kutató tovább folytatni terepmunkáját. A Na Růžku nagy-

termében falra festve a sör imáját olvashatjuk. S  Hrabaltól tudjuk, hogy azért 

vannak olyan sokan a kocsmában, mert ott halnak meg a legkevesebben, igaz, 

ennek ellentmond az a tábla, ami a Horkých Pivní Sanatorium toalettjében lóg. 

Kocsis Péter Prágai capricciójából tudom, hogy egy szemrevaló kocsma csaposa 

összehasonlító vallástörténetet és fi lozófi át végzett a Károly Egyetemen. Talán � 

jobban ki tudná jelölni, meg tudná fogalmazni a kocsmográfi ai kutatások jöv�-

beli mibenvalóságát és módszerét, mint én, ezért ebbe nem fognék bele. Ennek 

ellenére engedjék meg, hogy most, végezetül, egy magyar és egy cseh irodalmi 

emléket idézzek a háború, a söröz� és az ember történetér�l!

1849-ben, miközben a honvédsereg a budai várat ostromolta, a pesti polgárok 

a Poplán Sörházban élték mindennapos életüket, eszükbe sem jutott, hogy vala-

mi bántódásuk lehet. Vajda János mint sebesült honvéd is jelen volt, amikor este 

hatkor robbant az els� bomba a közelben, amellyel a várat véd� Hentzi osztrák 

tábornok elkezdte Pest bombázását. A békés söröz�k – írta kés�bb Vajda a Vasár-

napi Újságban – rémülten ugráltak fel az asztaloktól… az egész kocsma kiürült.

Švejk, amikor elbúcsúzott Vodičkától, így szólt az öreg árkászhoz: – Ha vége 

lesz ennek a háborúnak, gyere el hozzám látogatóba. Minden este hat órától 

fogva megtalálsz a Kehelyben a Bojišťén.

E két történet azt bizonyítja, hogy a söröz� este hatig és este hattól egy-

aránt vágyott szigete a világnak, amelyr�l Garnasztói Pál így ír: „…itt éreztem 

el�ször elemi er�vel, hogy megnyugszom, megpihenek, hogy körülöttem min-

den jó és szép – m�vészet, város, kert, napfény, étel-ital összetartozása.”

Hát, aki ezt az érzést szereti, vásárolja meg Hagymásy András Prágai kocs-

makalauzát, utazzon el Csehországba, Prágába, s ha hiszi, hogy így van, ha 

nem, járjon utána!

Neruda

A Kisoldal Prága legizgalmasabb kerülete. Nem azért, hogy lesz-e hely a Kan-

dúrban, vagy hogy vándortermeszek módjára lerágják-e rólunk a húst az úton 

átkel� koreaiak. A Kisoldal az utcái miatt a legizgalmasabb. Erre rájönni csak 

akkor fogunk, ha eltévedünk. Akár szándékosan is! Nincs szebb, mint menni az 
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orrunk után, beleszagolni a sikátorokba, és a szagok alapján analizálni az elmúlt 

évszázadok történéseit. Kövessük hát a nagy kisoldali szaglászót, Jan Nerudát, 

és bóklásszunk a nyomában szerte a kerületben! Ha pedig van rablóknak tarto-

gatott felesleges pénzünk, üljünk be az U Dvou Sluncůba, a Két Nap Házába! Itt, 

a Nerudova 47. alatt született Jan Neruda 1834-ben. Nyugalmazott katonatiszt 

apjának akkor itt még kis boltocskája üzemelt, zárás után innen sétált le Jan fi -

ával a Kisoldali téri törzskocsmájába, az U Glaubicůba, hogy a törzsvendégekkel 

megállás nélkül anekdotázzanak háborús tetteikr�l, de még inkább az aktuális 

kisoldali pletykákról. A Prágai történetek1, Neruda legismertebb prózai m�ve eb-

b�l a világból táplálkozik, a régmúlt századaiba vezet, s méltán hozta meg a hír-

nevet a kés�bb a cseh nemzeti haladás élharcosává el�lépett szerz�jének.

Hostinec U Zlaté Kotvý (Vratislavova 19.)

A Vyšehradskáról mindenféle vasútvonalak keresztezése árán jutunk el a Vra-

tislavova utcába, és ha már odakerültünk, semmiképpen ne hagyjuk feltáratlanul a 

19-es szám alatti tengerészeti objektumot! Az Arany Horgony igen jó hely. A pén-

tek esti mili� megadja mindazt, amit az ember egy igazi prágai kocsmától elvár: 

jó hangulatot, olcsó sört, ízlésesen tematikus kocsmabels�t. Mindehhez ráadásnak 

egy ügyes, s�t mosolygós (!) pincérn�t, ki meg nem áll, s egymaga gondoskodik 

tucatnyi asztal folyamatos ellátásáról, és még beszélgetni is jut ideje a sörön túl jó 

szóra is szomjúhozókkal. Na de vegyük csak sorra e vágyott mili� komponenseit! 

A hangulatról maguk a vendégek – na meg a kabátkás kutya – gondoskodtak: al-

kalmi (vagy állandó?) asztaltársaság gitárokkal, szájharmonikával felszerelkezve 

zenélt, énekelt, id�nként egyik-másik kiszállt, húzott egyet a söréb�l, majd foly-

tatta. A közönség id�nként velük énekelte a népszer�bb nótákat – köztük a Škoda 

láskyt, amit mi a magunkénak tekintünk Sej, haj, Rozi címen, pedig dehogy! –, 

máskor csak hallgatott, csevegett és ivott. Nem csoda, hogy kutatóságunk asztal-

szomszédainál, egy ötvenes házaspárnál is könnyedén betelt a sörregisztráló cetli, 

de tapasztalt alkohológiai szemrevételezés sem állapította volna meg azt róluk, 

amit egy alföldi vasúti resti véletlenszer�en kiválasztott bármely vendégér�l azon-

nal. Hiába, a 10°-os Gambrinus a hosszú távra tervez� vendégek kenyere, ráadásul 

a legmegfelel�bb az utopenec mellé. Némely vendégek herbateát kortyolgatnak, 

de itt még ez is megengedhet�: néhány korsó után a legmegátalkodottabb szocia-

listák, a legvaskalaposabb konzervatívok is liberalizálják nézeteiket. De különben 

sem illik más poharában turkálni, foglalkozzunk csak a magunkéval, érdemes! 

Az enteri�r is ivásra csábít: a faborítású helyiség, a hajós relikviák, a függönyként 

operáló halászháló, az árboc takarta ablakra aggatott ment�öv, az ajtóban meg-

kapaszkodott horgony egy rejt�i kiköt�i kocsma hangulatát idézi. A hajó formájú 

csapszék különösen elegáns megoldás: a bámész vendég talán azon sem lep�dne 

meg, ha 11 óra tájban a fali kolomp kondulására megreccsenne a faszerkezet, és a 

hajó korsóstul, sörcsapolóstul és csaplárnéstul útnak indulna egy távoli kiköt� felé, 

hogy másnapra visszaérkezve friss sörgyári herkenty�kkel váltsa valóra a környék-

béliek mindennapi álmait.

Hagymásy András: Prágai kocsmakaluz. Alinea Kiadó, 2008

1 Neruda novelláskötete magyarul korábban Történetek a régi Prágából és Moldva-parti histó-

riák címen is megjelent


