
barátaival a Törvény Keretei Között Mérsékelten Haladó Pártot, amellyel kifigurázták a
korabeli politikusokat. Hašekék gyakran egész éjszakákat töltöttek a sörözők közötti
csavargással, és ahogy Radko Pytlík írja „A csavargó liba” című életrajzában, nem rit-
kán elindultak a város egyik végéből, hogy hazakísérjék barátjukat a város másik végé-
be, útközben persze nagyon sok helyen megálltak, majd az út végén a barátjuk vissza-
kísérte őket ugyanazon az útvonalon.

Jaroslav Hašek megjárta az orosz frontot, majd onnan visszatérve első útja az Union
kávéházba vezette, nem kis döbbenetet okozva barátainak, akik abban a hiszemben vol-
tak, hogy életét vesztette a fronton. Hašek a Švejket is kocsmákban kezdte írni, illetve az
első füzetes kiadásokat árusítani, majd ugyancsak egy kocsmában, a lipnicei U české
koruny (A cseh koronához) vendéglőben írta meg a jelentős részét.

Hašek kortársa volt Franz Kafka és Egon Ervin Kisch, két prágai író, akik németül
írtak. Tévedés lenne azt hinni azonban, hogy az ő munkáságukban nem játszott szerepet
a vendéglői terep. Kisch nem egy írása szól a prágai kocsmák világáról, és a depresz-
sziós, „sötét” műveket alkotó Kafkáról is tudjuk, hogy gyakori vendége volt az asztal-
társaságoknak, különösen a prágai német írók kedvenc helyén, a Hybernská utcai Arco
kávéházban.

A XX. század második felének kiemelkedő cseh írója, a Magyarországon is rendkívül
népszerű Bohumil Hrabal élete és munkássága ezer és ezer szállal kötődik a vendéglők
világához. Könyveinek, írásainak döntő többségében a kor kisemberei szerepelnek a
maguk saját közvetlen környezetében, vagyis gyakran a kedvenc vendéglőjükben. Hra-
bal milliónyi kocsmai történetet mesél el, amiknek nagy valószínűséggel mindnek van
valóságalapja. Maga Hrabal a gyerekkorát a polnái és a nymburki sörgyárakban töltöt-
te, és – Hašekhez hasonlóan – számtalan prágai vendéglőben megfordult (gondoljunk
csak a hašeki csavargáshoz hasonló „Kobylisy–Libeň-i nagy szlalomra”, amely a
kanyargós út mentén jó pár kocsma meglátogatását jelenti), de élete és kultusza legin-
kább az Arany tigris (U zlatého tygra) sörözőhöz köthető, ahol napi törzsvendég volt, és
ahova számtalan híres és civil rajongója zarándokolt el, mint például Bill Clinton ame-
rikai elnök is. Hrabal barátai ma keddenként találkoznak itt, és a kitűnő pilzeni sör mel-
lett emlékeznek rá.
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Bohumil Hrabal és a vendéglő: Václav Havel és Bill Clinton társaságában,
illetve egyedül az Arany Tigrisben (Fotó: Tomáš Mazal és F. Heřman)


