
a prágai belváros közepén mellénk telepedik egy šumavai vadász és a vadállományról
meg a falujáról kezd mesélni. A cseh sör, és az ezt körülvevő sörözői hangulat megoldja
a nyelveket, levetteti az emberekről a természetes távolságtartást, aminek következtében
napról-napra tapasztaltabb, bölcsebb lesz a sörissza kocsmajáró ember. A cseh söröző
maga az élet színtere: fontos dolgokat vitatnak meg itt, és fontos dolgok dőlnek itt el,
barátságok, esetleg még szerelmek is köttetnek. Élményt élmény követ, és nincs két egy-
forma nap a cseh sörözőben, még akkor sem, ha valaki mindig ugyanoda jár. A cseh sörö-
zőbe egyre több nő jár. E sorok írója a korábbi évtizedekben is sokat járt csehországi
sörözőkbe, és látott ott nőket is, manapság azonban, a „bársonyos forradalom” után 20
évvel érezhető, hogy e téren még jobban emancipálódott a cseh nő, egyértelműen többen
és szabadabban járnak sörözni a cseh lányok, asszonyok.

Kultikus helyek
Vannak olyan kiemelkedően fontos sörözők, amelyeket egyszer minden sörisszának lát-
nia kell. Mi most, a teljesség igénye nélkül, felsorolunk ezek közül néhányat:

– U Fleků (U Fleků söröző), Prága. Erről a söripari és szórakoztató komplexumról,
illetve turisztikai látványosságról már többször megemlékeztünk ebben az értekezésben,
ezért most legyen elég ennyi: ezt a helyet minimum egyszer mindenkinek látnia kell! De
nemcsak látni, hanem beülni és sörözni is muszáj. A pazar dekorációt, az ódon hangula-
tot, a kitűnő (igaz, drága), 1843 óta bajor recept alapján főzött Flekův ležák sört egyszer
mindenkinek látni, ízlelni kell. És a kertben, vagy a hosszú asztalok valamelyikénél ülve,
a hagyományos kocsmazenekart hallgatva átadhatjuk magunkat a több száz éves cseh
sörkultúrának. És átérezzük azt, amit Láďa Novák „Utolsó sör” című képe sugall az
Ócseh teremben: „Ha meghalnál söröcskénk, árvaságra jutnánk”

– U kalicha (Kehely söröző), Prága. Említettük már ezt a Švejk rajongók szent helyé-
nek tekintett vendéglőt, amely ma, Flekék sörözőjéhez hasonlóan, inkább a nyugati turis-
ták, mint a prágai lakosok vagy a magyar sörisszák helye, de kultikus volta, és hangula-
tos berendezése, a zenegépből vagy a zenészektől származó zene és a falakon elhelyezett
képek révén hűen idézi a „boldog béke idők” emlékét, a Monarchia korszakát. Ha meg-
engedik, talán mi is írhatunk a falra, és talán még a légypiszkot is felfedezhetjük Ferencz
József képén.
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Az Arany tigris (balra) és a Víziló (jobbra) személyzete barátainkkal:
Bakos Istvánnal és Kovács Dénessel (Fotó: Polgár László)


