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Reggeli kocsmatúra – Pécs, 2011. október 1. 

 

Bevezető: Sokat váratott magára mind az új túra létrejötte, mind eme jegyzőkönyv megírása, de most megjöttünk és itt vagyunk, hogy 
megosszuk „legújabb” élményeinket! (Előtte még egy kis önreklám: A korábbi felejthetetlen túrák leírásai továbbra is megtalálhatók itt: 
http://painoffice.wordpress.com/category/kocsmaturak/.) Ezúttal egy meredek ötletnek mentünk utána, amely főleg a párkapcsolatban 
élő csapattagoknak adott okot némi fejvakarásra. A „kocsmatúrák szent grálja” nézett ugyanis farkasszemet velünk: a kora reggeli 
túrázás, amely már önmagában is alkalmas a kedves feleségek/barátnők kedélyének felborzolására. Mindezt tudomásul véve, kellő 
határozottsággal mégis sikerült mindenkit meggyőzni ennek a vállalkozásnak az abszolút szükségességéről. Rövid szakmai diskurzust 
követően világossá vált, hogy már a kezdés is némi fájdalommal fog járni, mivel a kellően élménydús turné érdekében a kezdés 
időpontját legkésőbb 6:00 órában volt célszerű meghatározni. Hol máshol gyülekezett volna a lelkes csapat, mint a Vásárcsarnok (a 
szerkesztőségben nemes egyszerűséggel „a Csari”) területén, azon belül is a kis Pain Office család által frekventált lacikonyhánál. (Ahol a 
kolbászos házaspárnál egy szelet kenyér mindig 250 g, és ahol az óvodás tea mindig kellemesen közép-forró és jó édes.) A sebtiben 
elfogyasztott ízletes reggelihez természetesen féldecis kiszerelésben (ún. bohócban) forgalmazott röviditalok is társultak, a „pálinkás jó 
reggelt” szlogennel összhangban. 

Módszertan: A korábbi odüsszeiák gyakorlatát némileg megtörve nemcsak sör fogyasztására került sör (került sor), sőt, a csapattagok 
tekintélyes hányada inkább a (fehér- és vörös-) bor különböző megjelenési formáinak (kisfröccs-nagyfröccs) hódolt. Ami pedig a jelen 
értékelő lapot illeti, azzal újra a legutóbbi túra verzióját követjük, a hangsúly tehát most is az aggregált véleményeken van, az egyedi 
pontozások helyett. A vélemények autentikus dokumentálását a modern mp3 technológia is segítette, mivel minden szemlézett hely után 
(mobiltelefon segítségével) tüstént rögzítettük is a benyomásokat. Hiába, már a kocsmázás sem a régi! 

Résztvevők: Byga (aki aznap még szüretelt is), Dini, Kobra Mester, Martino Succi, Paschitio, Roodey és a Svéd. 

 

Kocsma neve Megjegyzés 

1. Virág Borozó 
(Vásárcsarnok 
hátoldala) 

Az arc-tényező erős reggeli nyitást könyvelhetett el, mivel a korai időpontnak köszönhetően rögtön 
belecsöppentünk a reggeli kocsmázást profi szinten űzők körébe. Rögtön az elején az egyik törzsvendég a 
másiknak az italt a szellemes „Ne légy hanyag, itt az anyag!” felkonferálással adta tovább. Magát az ilyen 
vicceskedésektől disztanciálva, a fülében fejhallgatóval, kezében újsággal ült a sarokban egy az Orange County 
Choppers c. sorozat Teutul papájára hasonlító szigorú arc. A borozó vizuális dizájnja a hely szellemével 
összhangban poszt-szocialista jellegű, bár a menedzsment ezt a csalogatóként bevetett fényreklámmal és a 
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modern kialakítású játékgép-sarokkal árnyalni igyekszik. Az árak a földhöz ragadtak: 60 HUF volt a kisfröccs és 
160 HUF a pohár Soproni. Ami még ragadt, az a pulton némileg szétfolyó sörhab volt, amiből („a KÖJÁL” által 
állítólag betiltott műanyag lapátka segítségével) minden pohár sör tetejére került egy jó adag. Aki számára 
pedig az italozáshoz a megfelelő anyagiak előteremtése gondot jelent, korlátozott mértékű hitelezést élvezhet, 
amint azt egy a tartozását meghozni beugró férfi példája mutatta. 

Verdikt: Élettel teli klasszikus kis talponálló, piacilag indokolt helyen. 

2. Cimbi Borozó 
(Vásárcsarnok 
hátoldala) 

Az egymás mellett sorakozó három lokál középsőjébe betérve legalább 15%-os drágulást tapasztaltunk, ami 70 
forintos fröccsben és 200 forintos sörben manifesztálódott. Ez főleg a korábbiakhoz képest fokozott kocsma- és 
izzadtságszag által lerontott komfortérzet tükrében nem tűnt indokoltnak. Ezen a helyen is megfigyelhettük a 
dohányosok védelmében hozott azon hatékony intézkedést, hogy a pultnál dohányozni tilos. Ami egy 10 m2 
méretű „ügyféltérrel” rendelkező vendéglátó egység esetében tényleg megoldja a problémát… Az esetlegesen 
kocsmázni hurcibált gyerekek figyelmét lekötendő megtalálható a borozóban egy zsákbamacska-elven működő 
ajándékautomata. Kobra Mester ki is próbálta a szerencséjét, amely a pénzéért kapott, lengyel gyártású, 
szederízű cukorkát elnézve aznap épp nem állt mellette. Annak jeleként viszont, hogy a hely maga mégis csak 
jól megy, embermagasságban tornyosodtak az üres „bohócokat” tartalmazó karton raklapok, közvetlenül a 
még elfogyasztásra váró, hasonló mennyiségű új üvegcse mellett. Távozásunk előtt még megtekinthettük az itt 
is rendelkezésre álló szórakoztatóközpontot működés közben: az elmaradhatatlan gyümölcspóker automatán 
egy szatyrokkal érkező házaspár próbálta megszerezni magának élete nagy nyereményét. 

Összesítés: Kemény konkurenciával küzdő, a biztató Cimbi név ellenére jellegtelen hely. 

3. Szálkás Borozó 
(Vásárcsarnok 
hátoldala) 

A „mesterhármas” utolsó tagja, a Csari hátsó oszlopcsarnokának szélén elhelyezkedő lokál nemrég nyitott meg, 
és a korábbiakhoz képest új tulajdonosi szerkezettel rendelkezik. Mindez hatással van az árakra is, amelyek a 
„Megnyitottunk!” felirat csalogatását kiegészítve kellően alacsonyak. Ezeket a hasznos információkat Dini bácsi 
szerezte meg a virtuális kocsma-fészbuk oldalára frissen felvett barátjától, a Zsolti nevű törzsvendégtől, akit 
éppen egy postavölgyi szigetelést megelőző alapozás okán találtunk a borozóban. Tőle értesültünk az aznapi 
bodai búcsúról is, amelyre szíves invitálást kaptunk. A csapat továbbra is sörösökre és borosokra oszlott, 
ugyanakkor egyesek bedobtak az ital mellé még egy (műanyagsapkás) bohócot. Így tett Succi Mester is, aki 
elismerően nyilatkozott az elfogyasztott „kapitány szeszesital” minőségéről. Az árak az említett módon 
visszazökkentek a normális kerékvágásba (lásd 60 forintos kisfröccs), és az egész Pain Office különítmény 
fogyasztása csak 830 forintot kóstált. A jó ár-érték arány mellett a hely pozitívuma még a széles spektrumú 
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belső könyvtár, amelyben a Blikktől a Nemzeti Sportig minden megtalálható. 

Ítélet: A Csari fedele alatt a legkedvezőbb kocsmázási ajánlat, szponzorált újságolvasási lehetőséggel. 

4. „A Sztár” 
Eszpresszó (a Nagy 
Lajos Király útja és a 
Bajcsy-Zsilinszky 
kereszteződésénél) 

Kb. 100 méterre eltávolodva a Csaritól egy némileg más (kevésbé poszt-szocialista) miliőbe keveredtünk a 
Sztárnak köszönhetően. Ugyan a kocsma előtti drótkerítésre elég kezdetleges módon felfestett „eszpresszó” 
felirat még a régi időket idézi, bent kontrasztosan szólal meg a Kárpátia- és egyéb markánsan politikus 
muzsika. A nagy hangerő ugyanakkor nem volt hatással számos vendégre, köztük a Bikini-énekes D. Nagy 
Lajosra hajazó bealudt arcra, illetve egy másik asztalnál a (70 év körüli) idős úrnak udvarló fiatal (60 év körüli) 
hölgyre. Az amúgy is vegyes társaságot tovább színesítették a később érkező, gyerekkel kocsmázós 
rövidnadrágos vendégek. A pultos mindenesetre profi módon csapolta a sört a hűtött (!) poharakba. A kirendelt 
italok fényét tovább emelte a Dini bácsi által még a Csariban vételezett kecskesajt jóízű elfogyasztása. (Kis 
színes: A lemért darab sajtot hétfelé kértük vágni, ami azonban az árusnak nem sikerült. Mondta is, hogy ezt 
csak ötfelé lehetett vágni…) 

Értékelés: Politikai fashion statement egy központi helyen, jól szervírozott sörrel, ám kevéssé inspiráló 
vendégsereggel. 

5. Bercsényi Söröző (a 
Rákóczi út és az Esze 

Tamás 
kereszteződésénél) 

A nevezetes reggelen sajnos mellőznünk kellett egyik visszatérő kocsmánkat, a Barbanella Borozót, mivel a 
kiírással ellentétben („Nyitva vagyunk!”) nem igazán volta nyitva. Kobra Mester meg is eresztett egy „Hát mi 
folyik itt Pécsett?” c. méltatlankodást. (Az eredeti, gyöngyösi verzióért katt ide: 
http://www.youtube.com/watch?v=lWzdLiWnDo0.) Bánatunkat így rögtön az amúgy is meglátogatni tervezett, 
de eddig közelebbről meg nem ismert Bercsényi-ben oldottuk. Hamar konstatálnunk kellett, hogy eddig 
méltatlanul mellőztük a helyet, amely a vizuális dizájn terén mindenképpen előremutató a városban: amerre a 
vendég ellát, a falakon focicsapatok sáljai és mezei lógnak. (A „feketén a hófehér” jelmondatra rímelve még ős-
rivális klubok felségjelei is jól megférnek egymás mellett.) Hangulatteremtő a „Káma szútra mestere – Az első 
óra ingyenes” felirat is. Továbbá innovatív ötlet, hogy a törzsvendégek számozott söröskorsókkal rendelkeznek, 
amelyeket a megfelelő csapos-kinézettel rendelkező pultos szigorúan adminisztrál. Ez a hely volt az, ahol Byga 
barátunk elhagyott bennünket egy jobb szüret reményében, viszont előtte még mindenki örömére fizette a 
kört, így is rátéve pozitív bélyegét egyedülálló túránkra. A végére hagyva a feketelevest ugyanakkor 
elmondható, hogy a Bercsényi-nek még komolyan kell dolgoznia a férfi mosdón, amelynek minősége jelenleg 
még sok kívánnivalót hagy; ezt a hibát a jobb minősítés érdekében mindenképpen indokolt orvosolni. 
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Röviden: Egyezményes sportkocsma nagy tudású csapossal, törzsvendég keménymaggal és fejlesztendő 
mellékhelyiséggel. 

6. Dani Borozó 
(Citrom utca) 

A belváros ezen része hagyományosan később ébred, így az egyetlen már nyitva álló kocsmában, a Dani-ban 
volt a következő állomásunk. A minket kiszolgáló hölgy békésen tűrte, majd flottul teljesítette nehézkes és 
túlbonyolított rendelésünket. (Közben saját elmondása szerint megrepedt a herpesze a rajtunk való mosolygás 
miatt.) A lézengő törzsvendégekhez hasonlatosan kényelmesen helyet foglaltunk a míves fafaragású boltívekkel 
határolt boxokban. Ottjártunkkor éppen esedékes volt egy (újság- és pékáru-) beszerző körút, amellyel a 
menedzsment egy malteros ruhás vendéget bízott meg – mint kiderült, óvatlanul, ugyanis a pár perc múlva 
meghozott tepertős (eredetileg sajtosnak tervezett) pogácsák kapcsán némi elégedetlenséget volt kénytelen 
megfogalmazni. 

Összefoglalva: Barátságos kocsma központi helyen eldugva, kis délelőtti forgalommal. 

7. Barlang Borozó 
(Munkácsy utca) 

A korábban már párszor meglátogatott földalatti kocsma most nem hozta a várt magas szintet. Talán a késő 
délelőtti időpontnak volt köszönhető, hogy látogatásunk idején említésre méltó arcok épp nem döntötték 
magukba az italt. A viszonylag gyenge vizuális dizájnt a tulajdonos sakktáblákkal és „Lucky Cards” nevű 
játékkal próbálja feltupírozni, nem sok sikerrel. Közepesen letört lelkesedéssel, fanyalgó arcokkal folytatta a 
csapat a túrát. Lehet, hogy érdemes lesz egyszer esti időpontban visszatérni a nagyobb hatásért. 

Szakmai álláspont: Pince-alapú, potenciálisan kultikus hely, fejlesztendő vizuális dizájnnal és közösségi élettel. 

8. István Pince 
(a Király utca és a 
Perczel között) 

Igazán kultikus helynek ígérkezett a következő állomás, amely most is meg tudott felelni az elvárásoknak. A 
kocsmatúrázók szívét megdobogtatta mind a vendégsereg összetétele és minősége, mind a hely antik-
elhanyagolt dizájnja. Előbbi kapcsán kiemelendő a mosdóajtót hobbiból (vagy némi italért) lelkesen szerelő 
törzsvendég, utóbbinál pedig említésre méltó a magyarországi borvidékeket ábrázoló, fa- és fémalapú stilizált 
térkép és a szőlőfürtöket imitáló, lyukas díszítések minden asztalon és ülőkén. A szívmelengető hangulatot 
fokozta egy fiatalkorúakat köztéri italozás miatt elítélő jegyzői határozatnak az egyik asztal alatti megtalálása, 
valamint a kilépésünkkor éppen egy utazási iroda cégérét letaroló, magas felépítményű kisteherautó 
lendületteljes megérkezése. 

Röviden: Évtizedes múltra visszatekintő, meleg konyhával is rendelkező szocreál helyiség kultikus 
vendégkörrel. 
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9. Presszó 9 
(Felsőmalom u.) 

A belvárosban szinte már kötelező, lefelé vezető lépcsőkön át jutottunk be ebbe a fiatalok által üzemeltetett, 
fiatalos berendezésű, trendi vendéglátó egységbe. Érkezésünkkor csak 1 db. pultos hölgy, 1 db. fiatalember és 
1 db. közepesen jókedvűre italozott középkorú úr képezte az összlétszámot, vagyis látogatásunk százalékban 
kifejezve exponenciális bővülést jelentett a hely aznap délelőtti frekventáltságában. Meglepetésünkre a 
fiatalembert szóval tartó beszédes úr Pápáról érkezett pont Pécsre, hogy pont itt munkát találjon. Elmondása 
szerint ugyan még nem járt sikerrel, viszont szintén elmondása szerint még szinte érzi az otthoni pálinka 
zamatát a szájában. Reméltük, hogy aznapra nincs állásinterjúja. Mindenesetre mindannyian ittunk az 
egészségére és a boldog jövőjére egy kör fényt. („Fény” = szódás szifonban szénsavasított vodka, gyümölcs 
ízű szirupra hirtelen ráeresztve.) 

Javaslat: Az önmaga markáns arculatát még nem megtalált lokálnak tanácsoljuk a helyzeti előny jobb 
kihasználását a vendégkör jelentős bővítése által. 

10. Sufni (Király utca 
és Nagy Flórián sarka) 

A város sétálóutcáján található, utcai teraszos és belül többszintes helyen a központi fekvésnek köszönhetően 
is fontos ismerősökkel találkozott a szokásos söreit és fröccseit szürcsölgető kocsmatúrás csapat. Többek 
között leült velünk egy (számára pár másodpercig tartó) pohár sörre a mindenórás várandós hitvesétől 
kénytelen-kelletlen elszakadó Goló Mester, valamint csatlakozott a saját magát a másnapossága okán 
Almdudler-re redukáló Chomitopoulosz. A nevét a pólóján hordozó Anita pincérnőnk és csapos kollégái 
kedvesen, ám az átlagosnál mérsékeltebb sebességgel szolgáltak ki bennünket. Az utcai rögtönzött 
kerthelyiség és az utolsó meleg őszi napsugarak határozottan emelték a hely fényét. Egyetlen negatívumként 
ugyanakkor kár, hogy a Király utca végén is Király utca elei árfekvéssel dolgoznak. 

Meglátások: A kiszolgálás felpörgetésével és az árak mérséklésével, esetleg programok szervezésével még 
jobban mehetne ez a hangulatos hely. 

11. Bohémia 
Sörkonyha (Nagy 
Flórián utca) 

Pécs első cseh tematikájú étterme-sörözője volt túránk végpontja, ahol a koradélutáni időpontra tekintettel 
közösen elköltöttünk egy ebédet a kerthelyiségben a lágy őszi széltől záporozó gesztenyék alatt. A laktató 
ételek mellé többet között kiváló barna sör fogyasztható, amely még a reggel óta borozókat is képes volt 
átcsábítani. 

Vélemény: Az igyekezet dicséretes, az étlap és az italok már megfelelők, ugyanakkor a cseh vizuális dizájn 
egyelőre teljességgel láthatatlan ezen a kicsit félreeső, de barátságos helyen. 
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Összegzés: Belevágtuk fejszénket a nagy fába, de győzedelmeskedtünk. Több mint egy hónappal a merész hajnali italozás után a 
feleségek/barátnők kedélyei is lenyugodtak már, azaz a szokatlan időzítés szakmai indokoltságát végül mindenki belátta. Társaságunk a 
szokott módon lelkes és nagy munkabírású volt. A fröccs és a sör a helyek nagy részében meglepően elfogadható minőségű volt, 
szerencsére sehol nem volt agresszió, és az árak is rendben voltak. 

Ami a reggeli túrázás legfőbb tapasztalatát illeti: Meglehetősen szűkös az idősáv, amelyben az igazán kultikus hajnali törzsgárda közelébe 
lehet férkőzni egy élet- (és izzadtság-) szagú autentikus élményre. A hajnali kocsmázók táborát Pécsett felaprózza a földrajzi 
megosztottság, vagyis a rendelkezésre álló lokálok nagy száma és egymástól mért néha jelentős távolsága. Az a reményünk tehát, hogy 
6:00 és 12:00 között végig alapvető arcok között fogunk tudni elvegyülni kisfröccseink és pohár söreink mentén, nem teljesen vált valóra. 

Ezt a túraútvonalat mindenképpen az olcsó és egyszerű helyek kedvelőinek ajánljuk, akik nem akarnak túl sokat gyalogolni egyik helyről 
a másikba, és még a belváros reggeli moraját is élvezni akarják útközben. A jövőre nézve az élményt vagy úgy lehet fokozni, hogy még 
korábban kezdi az ember a túrát, vagy pedig érdemes a legelső alkalmasnak tűnő (értsd: megfelelően lepukkant) kocsmában sátrat verni, 
és ott, egy helyben élvezni a betévedő törzsvendégek által árasztott kultikus hangulatot. De akkor az már nem lenne kocsmatúra… 

 
 
Utóirat: Ne felejtse el a Kedves Olvasó megtekinteni a következő oldalakon felvillantott életképeket sem! 
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1. kép – Fontos szabály (Vásárcsarnok) 
 

 
 

2. kép – Olasz-angol kétnyelvű gyümölcspóker (Szálkás) 
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3. és 4. kép – Vicceskedő italreklámok (Cimbi) 
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5. kép – Míves kerítés-reklám (A Sztár) 
 

 
 

6. kép – Német foci-túlsúly (Bercsényi) 
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7. kép – „A káma szútra mestere” (Bercsényi) 

 

 
 

8. kép – Bortérkép (István) 
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9. kép – A frissen megszerelt modern budiajtó (István) 
 

 
 

10. kép - A jól megérdemelt ebéd (Bohémia) 
 

 
 


