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Észak-déli kocsmatúra Pécs, 2011. január 28. 
 

Bevezető: A rovat nagy népszerűségére tekintettel lelkes új túrázókkal kibővített csapattal csapattunk a maja világvége előtti utolsó év 
első kocsmatúráján. Célunk a gyárvárosi, az uránvárosi és a kertvárosi kalandok után Pécs egyes kocsmáinak észak-dél irányú 
megközelítése volt, amiben segítségünkre volt a hegyről lefelé haladást nagyban segítő gravitációs erő is. (A korábbi odüsszeiák 
beszámolói megtalálhatók a következő linken: http://painoffice.wordpress.com/category/kocsmaturak/). 

Módszertan: A múltkori alkalomhoz képest még tovább egyszerűsödött az alább olvasható értékelő lap – gyakorlatilag a gondolatok 
szabad szárnyalása érvényesült a véleményalkotásnál. Ez egyrészről a korábbi poroszos fegyelem lazulásából eredt (ugyanis ez 
alkalommal sajnos nélkülöznünk kellett a Főszerkesztő Úr jelenlétét a túrán), másrészről az általában alkalmazott értékelési kategóriák 
(sörfaktor, vizuális dizájn, kult faktor és arc tényező) úgy látszik, a pécsi mainstream területeken nem alkalmazhatók olyan átütő sikerrel, 
mint a külvárosokban. Például a hagyományosan a nagydumájú lokális alkeszek és/vagy környékbeli flúgosok leírására alkalmazható arc 
tényezőt a rossz időzítésnek köszönhetően mindenhol részegeskedő szalagavatós középiskolások nyomasztó arányú jelenléte tette 
inadekváttá. Mindezek ellenére nagy lelkesedéssel vette a nehézségeket a Mecsekről lezúduló csapat, hogy a végén egy igazán kultikus 
helyen heverje ki a tini- és ficsúr-túlsúlyt. 

Résztvevők: Mr. B, a Görög, a Svéd, a Rottyintó, Rudolf és M. Succi. 

 

Kocsma neve Megjegyzés 

1. Le Bistro 
(Surányi út) 

Kiemelten kulturált bár a mecseki hóhatártól délre. (Idősebbeknek: volt Márka Presszó.) Magyarul kiválóan 
beszélő francia tulajdonos, formás kiszolgáló személyzet, hangulatos belső dizájn, elmaradhatatlan LCD tévé 
(benne ottjártunk idején éppen magyar-lengyel kézilabda meccsel) és nyáron hangulatos terasszal. A 
felszereltséget javítja még a meghatározhatatlan típusú, általunk (a távolból) összecsukható-felfújható 
csocsóként „azonosított” játékalkalmatosság. A fogyasztott sör csapolt Ottakringer; végre egy hely a városban, 
ahol még tartja elgyengült pozícióját a város saját sörgyártása. A vendégek között szerepel pár német 
egyetemista, néhány (18:00 órakor!) már nem szomjas, kiflit rágcsáló jóbarát, valamint az öregkori Gérard 
Depardieu-re hajazó törzsvendég. Mivel éppen két góllal vezetünk, biztonsággal tovább indulunk, innen 10 
méterre, ahol a következő lokál található. 
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2. Rouge Ital- és 
Drinkbár 

(Surányi út) 

A hangzatos név és a pirosan-kéken villogó, enyhén Tom Market-es „Coffee” LED felirat mögött kis alapterületű 
füstös lokál szerénykedik. Ez az este egyik olyan helyszíne, ahol még értékelhető lenne a hagyományos arc-
tényező: Az idősebb korosztályt képviselő, hímnemű törzsközönség és általuk körbeudvarolt némileg fiatalabb 
pultos hölgy fogadja a csapatot. Egy régi íratlan szabályt megerősítve megtalálható a jelenlévők között itt is, 
mint mindig, egy valamilyen szerviz vagy szolgáltató kantáros ruháját és/vagy dzsekijét viselő, a munkanap 
végét ünneplő dolgozó. Mivel szimpatikusnak (és egyben potenciális új vendégrétegnek) tűnünk, ellenkezésünk 
ellenére is kapunk egy kis asztalt némi kedves széktologatás után. Szerencsére itt is van tévékészülék 
(időkapcsolóval!), ezt a kedvünkért át is állítják a meccsre. Üveges Sopronit rendelünk, és ezzel meg is 
bolygatjuk a raktárkészletet: a hozzánk e pillanatban csatlakozó Svéd már csak Kozelt kap. (A helyiség 
méreteiből fakadóan úgy tűnik, nincs is igazi raktár, hiszen az üres üvegeket tartalmazó rekesz az 
„ügyféltérben” lábatlankodik.) Az infrastruktúra némileg szerényebb, mint a szomszédban, és a gyümölcspóker 
automata is üzemen kívül van. Az enyhén poros, Jim Beam márkájú, felfújható gumi léggitár alatt a mosdóba 
belépve láthatjuk, hogy hasznos egyértelműsítő jelzések segítik a használati tárgyak közötti válogatást. Régen 
látott kedves ismerősként lép be a vége felé „Gérard Depardieu”, aki ezek szerint szintén (igaz, egyszemélyes) 
kocsmatúrán van éppen. Fáradalmait egy újabb sör és újabb cigaretták mellett piheni ki, de már nélkülünk, 
ugyanis szólít a szakma, mennünk kell további helyek felé. 

3. Csalogány Presszó 
(Kodály u.) 

A Barbakántól nem messze található „intézmény” évtizedek óta szenteli magát a száraz torkok elleni 
küzdelemnek, az év minden napján (a karácsonyi ünnepek alatt is természetesen), tág intervallumban mozgó 
nyitva tartással. Beléptünkkor feltűnik, hogy a hely újabb belső átalakításon ment keresztül – leszámítva a 
vécéket, azokon már nem lehetett segíteni. (A RÁK Café és a Jobb Mint Otthon Kisvendéglő kivételével nem is 
tudunk hirtelen pécsi helyet mondani, ahol vályús rendszerrel helyettesítik a piszoárokat.) Nádburkolatos-
műpálmafás hangulat uralja a belső teret, néhány szürreális képmontázzsal, amelyeken emblematikus pécsi 
épületek vannak elhelyezve trópusi szigeteken. (Talán ugyanezen szerző készítette a néhány asztalon 
reklámozott Avatar-os képeket is.) A pult felett mindenfajta érdekesnek szánt kép lóg, lásd „mellet fogni tilos” 
ál-KRESZ-tábla és tengerparton gyakorló fiatal Muhammad Ali. Az idősebb korosztályoknak szóló szokásos 
gyümölcspóker helyett vadi zsír, CSI-os flipper várja a játékos kedvű fiatalokat. Itt el is érkezünk az est egyik 
dilemmájához, a bevezetőben már érintett tini-kérdéshez. A Csalogány közönségének 90%-át középiskolások 
teszik ki a vizsgált éjszakán, ezzel aláásva az arc-tényező vagy a kult faktor értékelhetőségét. Viszont nézzük a 
„jó” oldalát: Egy pedofil biztosan remekül érezné magát a helyszínen, ahogy Mr. B találóan rámutat. Mivel nem 
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Kocsma neve Megjegyzés 

tartozunk az említett klubhoz, így egy-egy korsó sör elfogyasztását követően a frissen érkezett Göröggel 
közösen továbbállunk. 

4. Talléros Söröző 
(Alkotmány u.) 

A csapat egyes tagjainak emlékeiben úgy él a hely, mint amely kocsmatúra alkalmával útba ejtésre érdemes, 
így hát, némileg nyugat felé eltérve az észak-déli tengelytől elsétálunk a Xavér templommal szembe. Az 
emlékek (Mr. B szerint „itt még a kutya szájában is kés van”) és a külső benyomás ellenére egy belülről 
teljesen felújított lokál fogadja a túrázókat. A törzsközönség kultikusba hajló, a pultos hölgy pedig udvariasan 
kedves. Egyes kezekben a jutányos áron (270 HUF) kapható opcionális hot-dogokkal és csapolt Soproni 
sörökkel felvértezve letelepszünk a vélhetően kizárólag a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség kedvéért kialakított 
és feliratozott, ottjártunkkor éppen nem működő és ezért elsötétített nemdohányzó helyiség szomszédságába. 
(Azon túl már csak a mozgásérzékelős világítással kistafírozott, amúgy enyhén penészes plafonú mosdó 
található.) Asztalunktól nem messze található a többféle játékgépből álló szórakoztató központ, egyedülálló 
figyelmeztetéssel, amely szerint a gépeket csak a játékszabályzat és a használati útmutató elolvasása után 
szabad üzemeltetni. (Biztosak vagyunk benne, hogy itt mindenki így szokott tenni.) A másik, amire biztosan 
sokan ráharapnak, az elvitelre kapható kocsonya, baráti 450 HUF-os áron. Miközben felhörpintjük söreinket, 
zenetévé hangja száll a meglepően nagy képernyőméretű LCD készülékből. A meglepően igényes kialakítású 
(pl. dizájnos dzsörzé függönyökkel kistafírozott), ugyanakkor a régi törzsvendég gárdát is megtartott helyről 
elindulva újra a szűkebb belváros felé vesszük az irányt. 

5. Holsten Söröző 
(Hungária u.) 

A Holsten (a közelben található Zölddel és Hangulattal egyetemben) igazi éjjeli menedékhely: valószínűtlenül 
hosszú nyitva tartásával számos fiatal és idősebb bulizó kedvelt helye az utolsó (gyakran igazából már nem is 
kívánt) ital elfogyasztására. Emellett a közeli taxi droszt sofőrjei is csoportosan látogatják, főleg a hidegebb téli 
napokon. A hely maga a föld alatt helyezkedik el, és meredek csigalépcsőn közelíthető meg. Az ablak nélküli 
kialakítás természetes velejárója a kézzel is vágható állandó füst. A kikapcsolódást csocsó-asztal is segíti, 
illetve a valószínűleg egy teljes kalóz szerver tartalmát (50.000 CD-t) magában foglaló zenegép is hozzájárul a 
felszereltség fokozásához. Az említett technikai vívmányokkal szöges ellentétben áll az érintésvédelmet cellux 
ragasztószalaggal megoldó konnektor és a valójában csak elválasztófalnak használt (épp kikapcsolt) hatalmas 
LCD tévé. Söreinket felhörpintvén otthagyjuk a „menedékhelyet” és az ide is bemenekült szalagavatós 
fiatalokat. 
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6. Globe Bisztró 
(Kórház tér) 

Következő úti célunk a Százéves Borozó lenne – ha még ilyenkor (22:00 óra körül) nyitva tartana. 
Csalódottsággal vegyes kíváncsisággal ülünk hát be a szomszédban található, új kialakítású vendéglátó-ipari 
egységbe. Hamarosan ráébredünk, hogy ez sem lesz a kedvenc helyünk. A markánsan széndioxidos, erősen 
komló-ízű sörön, a meglehetősen zsúfolt sarokülőn és a Svéd által „katedrás” kialakításúként beazonosított 
(azaz a vécékagyló előtt zavaró módon elhelyezett lépcsőt tartalmazó) mosdón kívül a közönség sem nyeri el 
tetszésünket, amely természetesen megint erősen ittas, randalírozó fiatalokból áll. Valamilyen összefonódás 
fedezhető fel a személyzettel, ugyanis az egyik asztalról a padlóra küldött, törött boros üveget néhány perc 
után felmosni érkező, szintén már nem szomjas fiatal pincér azzal kezdi a takarítást, hogy beleiszik valamelyik, 
az asztalon még épen álló pohárba. Sajnos az eddigi hiányosságokon a megkóstolt és gyengének találtatott 
gyros nemhogy nem segít, de még ront is, így hamarosan távozunk az amúgy remek helyen fekvő, jobb sorsra 
érdemes helyről. 

7. Hörpintő 
(Szent István tér) 

Nagy csodálkozásunkra a lokál még nyitva van – mi az hogy nyitva van, csak úgy pezseg az élettől! Az imént 
megtapasztalt fura atmoszférából egy csapásra kocsmatúrához méltó miliőbe csöppenünk. Bent több korosztály 
keveredik, megtalálhatók az idősebb alkoholrajongók éppúgy, mint a mindenféle elborzasztó színű (bordó, 
türkiz) inget viselő pre- vagy poszt-szalagavatósok. (A kevésbé optimisták közülük csak melegítőben érkeztek, 
mivel vélhetően érzik, hogy a rendezvényre már nem fognak eljutni.) Valamennyi kedves vendég 
érdeklődésének középpontjában pedig az unott, a helyi részegek által valószínűleg napi szinten többször 
betámadott pultoslány tölti lemondóan az italokat, többek között a színes üvegekben tárolt, de valószínűleg 
mégis inkább kannás eredetű bort. A szórakoztató központ itt kimerül egy bébi elemekről üzemeltethető CD-s 
rádióban, ugyanakkor figyelemre méltó felkészültséget tanúsít a mosdóban található angol nyelvű feliratozás 
(amely azonban érdekes módon csak a „women” irányt tünteti fel, és külföldi férfiak számára tanáccsal nem 
szolgál). Érdekes intermezzo, amint egy mellettünk elosonni kívánó ritka hölgyvendég előre figyelmeztet 
bennünket, hogy a művelet közben bizony súrolni fog bennünket a kebleivel. A további zaklatás félelme által 
motiválva újfent távozunk, de azzal a megnyugtató tudattal, hogy vannak azért még a belvárosban klasszikus 
és látogatásra érdemes kocsmák. 
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8. „Papucs” 
(Szent István tér) 

Vagyis leánykori nevén „Sétatéri Borozó”, bár ezt csak a készített fénykép alapján tudjuk mi is csak ideírni, 
mivel teljesen biztos, hogy még sosem hivatkoztunk rá ilyenképpen. A Papucs egy igazán kultikus pécsi hely, 
otthonos pince-atmoszférával, évtizedek óta változatlan személyzettel (kevéssé lelkes hölgy és zsíroskenyeret 
gyártó srác), fiatal vendégsereglettel és klausztrofób, dohos vécével. Mivel a szokásos helyzettel ellentétben 
éppen zsíroskenyér-ínség uralkodik, szégyenszemre sós mogyorót rágcsálunk a söreink mellé. A hely éppen 
akkor kezd kiürülni, amikor odaérünk – lehet, hogy ma inkább dobbantónak használják a fiatalok a Papucsot a 
további éjszakai italozás bevezetésére. Staropramen márkájú söreink felszippantása után mi is folytatjuk 
utunkat. 

9. Café Zacc 
(Mátyás király u.) 

Habár nem kocsma, még csak nem is elsősorban söröző, mégis betérünk ide a még nyitva tartó helyek 
számának rohamos csökkenése miatt. Hála a rugalmas nyitvatartási időnek (először éjféli záróráról hallunk, 
majd ez kitolódik 1:00 órára) még jók vagyunk egy kör sörre, amelyet Zlaty Bazant formájában rendkívül 
hamar meg is kapunk, a vendégsereg kis létszámának is köszönhetően. A nemdohányzók számára fenntartott 
helyiségben gyönyörködhetünk a többé-kevésbé giccses Balaton-ábrázolásokban. A személyzet feltűnően 
lelkes, mintha már híre ment volna a mai túránknak és a kapcsolódó értékelésnek. Értesülve jelenlétünk 
körülményeiről a kedves pincérek még inkább komolyan veszik a feladatot, és feltűnően érdeklődőek a 
„vizsgálódásunk” részletességét és várható eredményét illetően. A pozitív hangulatra tekintettel még finom 
melegszendvicsekre is igényt tarthatunk, amelyek jóízű elfogyasztását követően újra felkerekedünk. A Café 
Zacc egy fiatalos hely, fiataloktól, fiataloknak, ugyanakkor nem feltétlenül az éjszaka a legmegfelelőbb napszak 
az itteni látogatásra. 

10. Monte Christo 
(Szabadság út) 

Egy rövid csoportbontást követően, amikor is a túra résztvevői két különböző helyszínt vettek célba, a csapat 
végül elérkezett az este utolsó és meghatározó helyszínére, a Papa néven híressé vált pultos által vezetett 
Monte Christóba. Egy újabb éjjeli menedékhelyről van szó, amely szombat és vasárnap reggel 7:00 óráig 
menetrendszerűen nyitva tart, így sokan várják be itt az első buszukat vagy pedig a vásárcsarnok és az ottani 
lacikonyhások nyitását. Papa sörtudományi ismeretei tiszteletet parancsolók (éveken keresztül volt előadója a 
pécsi Söregyetemnek), sörivási gyakorlata pedig behozhatatlan, különös tekintettel az egy pohár vagy korsó 
eltüntetéséhez számára szükséges minimális időre. A Monte Christo törzsközönsége meglehetősen vegyes: 
találkozni itt lelkesen vitatkozó ifjú titánokkal, lehiggadt idősödő rockerekkel, korábbi legendás játszmákat 
szakújságokból élőben rekonstruáló sakkozókkal és újabban már külföldi vendéghallgatókkal is, a szinte 
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minden éjjel a csendháborítás gyanújával benézegető rendőrökről nem is beszélve. (A külvilág által néha 
hangosnak vélt zene általában a rock és a blues határmezsgyéjén mozog, így hallottunk már „István, a király” 
playback előadást is, egy éppen félmeztelen és a vörösboros kóláját vakolatos vödörből kortyolgató lelkes 
fiatalember jóvoltából.) A mostani kocsmatúra lezárásaként egy koreai és egy kanadai-indiai 
orvostanhallgatóval vállvetve fogyasztottuk el utolsó kör sörünket, a népek közötti barátság jegyében. 

 
 
Összegzés: A már többször idézett mondás továbbra is érvényes, miszerint aki korán kel, az bizony aranyat lel. Bár mi is korán keltünk, 
és az észak-déli túránkat már 18:00 órakor elkezdtük, mégis volt néhány alapvető kocsma, ahova nem jutottunk el a korai záróra miatt. 
Ugyanakkor ahova betértünk, ott ez alkalommal vegyes kép fogadott bennünket: A leginkább Kertvárosra jellemző kultikus helyekből a 
belvárosban szabályosan hiány van. Ezzel egyidejűleg a törzsvendégek sem tudnak akkora arc-faktort felmutatni, mint külvárosi társaik. 
Ami a belváros javára írható viszont, az a nagyobb kocsmasűrűség és a nagyobb választék, vagyis itt szélesebb skáláról választhat a sör- 
vagy borivó – a fittizős, metroszexuális helyektől egészen a füstös, régi vágású csehókig. Mivel a belváros még számos fel nem fedezett 
vendéglátói egységet tartogat, egyik következő túránk biztosan újra erre a területre vezet majd el bennünket. 
 
 
Utóirat: A következő oldalakra szemléltetés gyanánt bemásoltunk pár életképet, kéretik hát lapozni! 
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1. és 2. kép – Egyértelműsítő jelzések a Rouge-ban 
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3. és 4. kép – Kontrasztos életképek a Csalogány-ból 
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5. kép – Érintésvédelem a Holsten-ben 
 

 
 
 
 

6. kép – Szórakoztató-központ a Hörpintő-ben 
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7. és 8. kép – Életképek a Papucs-ból 
 

 
 
 
 

 
 
 


