
Az Osztrák–Magyar Monarchia idején Prága hihetetlenül izgalmas hely volt. A polgá-
rosult városban rengeteg söröző, sörfőzde és kávéház működött, egy-egy kisebb terüle-
ten szinte egymás melletti házakban, és a kiterjedt korabeli társasági élet következtében
ezek mind meg is tudtak élni. Ezt a gazdag korszakot számtalan korabeli könyv örökíti
meg, elsősorban Ignát Herrmann és Karel Kukla regényes leírásai. Érdekes adat, hogy a
századfordulón csak a Vencel téren nem kevesebb, mint 17 (!) serfőzde működött. Ezek-
ben a vendéglőkben különféle asztaltársaságok alakultak, nem ritkán egy-egy vezető
művész köré csoportosulva. Általában minden baráti társaságnak megvoltak a kedvenc
helyei, sok esetben nem is egy. Ezek kiválasztásában döntő jelentőségű volt a hely jelle-
ge, a sör fajtája, és persze mindenekelőtt a vendéglős hozzáállása. A vendéglősök pedig
kedvelték az irodalmárokat, hiszen ez jó reklám volt számukra, és vonzotta a civil ven-
dégeket is. Nem ritkán hitelre adtak sört, amit aztán az írók a honoráriumból rendeztek.

Jan Nerudának a Prágáról és főleg a Kisoldalról írt történetei kedves elbeszélések, és
az író munkássága része a világirodalomnak. Neruda bár „kisoldali” író volt, kedvenc
helye mégis az Újvárosban a Spálená utcában levő U Ježiška söröző volt, ez sajnos ma
már nincs meg, a Národní třída metrómegálló van a helyén. Ebben a sörözőben egyéb-
ként saját asztala volt a híres zeneszerzőnek, Bedřich Smetanának is.

A prágai vendéglők bohém világának legavatottabb ismerője és megörökítője Jaroslav
Hašek, a Švejk írója volt. Rövid, ámde igencsak eseménydús élete során Hašek renge-
teg prágai vendéglőben számított törzsvendégnek. Mivel Jakub Arbes idősebb cseh író
asztaltársaságához tartozott, gyakran fordult meg Vinohradyn, a mai Balbínová utcában,
az U zlatého litru sörözőben, ahol állandó összejövetelük volt. Kedvelt helye volt a
Národní třída és a Na Perštýně sarkán állott Union kávéház volt, ahol pályatársaival
találkozhatott. Innen nem messze, a Spálená utcai U Brejšků vendéglőbe szintén gyak-
ran jártak, mivel Brejška úr, a tulajdonos, igen nagy barátja volt az irodalmároknak.
Hašek azonban leginkább talán a Zvěřina vendéglős családhoz kötődött, akiknek – köl-
tözések miatt – a városban öt különböző helyen (a Vinohradyn, az Újezden és Smí-
chovban) is működött a sörözőjük, és Hašek a barátaival mindenhova követte őket.
Nagy valószínűséggel a mai smíchovi Pod černým vrchem sörözőben alapították meg
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Jaroslav Hašek és a vendéglő: Brejška vendéglősnek segít a jégszállítmányt behordani (balra);
a Mérsékelten Haladó Párt alapítása (jobbra)

(Forrás: Jaroslav Hašek ve fotografií)


