
Gyakran halljuk vagy éppen mi mondjuk: beugrasz egy 
kávéra? A választ természetesen sok minden meghatározhat-
ja, de a kávé csodás ízét már ott érezhetjük a szánkban.  
A kávé azonban nem csak egy csésze kávé. A kávé... ital, 
életmód, történelem.  
Sokféle legenda szól arról, hogy honnan eredhet a kávéivás 
szokása. Az egyik ősi történet szerint egy Káldi nevű kecske-
pásztor megfigyelte, hogy kecskéi alvás helyett meglehető-
sen aktívak maradtak, amikor egy bokor érett gyümölcséből 
ettek. Megkóstolva a piros bogyókat rájött, hogy ő is élén-
kebb lett, s azt hitte, hogy valami csodáról van szó. Nem 
tudta mire vélni a dolgot, és tanácsért felkereste a helyi ko-
lostort, és az apátnak elmesélve e megfigyelését, átadott neki 
néhány magot. Az apát hosszas vizsgálódás, kóstolgatás után 
az ördög művének gondolta ezeket az ismeretlen bogyókat és 
a tűzbe dobta. Amikor azonban a szemek megpörkölődtek, 
akkor olyan illattal telt meg a terem, hogy az apát csakis Is-
ten adományának tekinthette, ezért kiszedette a megpörkölő-
dött szemeket a tűzből, és mintha gyógynövény lenne, teát 
készíttetett belőle. Nagyon kellemes ízű italt kaptak, és az 
élénkítő hatása továbbra is megmaradt.  
A másik legenda szerint Allah készített egy csésze, fekete 
színű gyógyító italt Mohamednek, amit Gábriel arkangyal 
közvetített. Miután a próféta megitta, olyan erőre kapott, 
hogy negyven férfit győzött le. A történetek folytatódnak, s 
megemlítik a   esetét, akit a kávécserje gyümölcse mentett 
meg az éhhaláltól. Szólhatunk Phazes nevű arab orvosról is, 
aki kb. 900 körül a kávét orvosságként említette. Ide kíván-
kozik Almási Balogh Pálnak, Széchenyi és Kossuth orvosá-
nak a kávéról, a teáról, és a csokoládéról 1831-ben írott fi-
gyelemre méltó könyve is: "Minden italok közt, melyekkel 
az emberek ínyök ingerlésére s szívök felvidámítására élnek, 
eleitől fogva legnagyobb tetszést nyert a kávé, melynek csá-
bító kedves íze még gyengébb nemünket is oly sokszor tob-
zódásra s mértékletlenkedésre tántorítja"– írta egyebek mel-
lett Almási. 
Ennyi év távlatából már lehetetlen megállapítani, hogy me-
lyik legendának van valóságalapja. Azonban ami biztosnak 
tűnik, hogy az arab világban itták először a kávét. Sőt, ők 
voltak azok, akik nem csak termesztették a kávét, hanem 
kereskedtek is vele. A XIV. században még csak Etiópia 
környékén voltak vadon termő kávécserjék. Ebben az időben 
a helyi lakosok már fogyasztották a kávészemeket, s hosz-
szabb útjaikra magukkal is vitték. Ilyenkor az érett szemeket 

leszedték, felaprították, majd állati zsiradékkal összekever-
ve apró golyócskákat formáztak belőle. Fárasztó útjaik 
során pedig egy-egy golyócskát elrágcsálva élvezték annak 
frissítő hatását. Akkor még természetesen nem tudták, 
hogy a kávé fő hatóanyaga a koffein, ami élénkítő hatással 
bír. A kávét azonban elsőként  nem Etiópiában, hanem 
Jemenben kezdték el termeszteni teraszos megműveléssel. 
A pörkölt, és őrölt kávéból készült ital fogyasztását is itt 
jegyezték fel először.  
A kávétermesztés monopóliumának fenntartása érdekében 
az arabok csak hántolt mag formájában voltak hajlandók a 
kávét külföldre szállítani. Nem akarták, hogy valaki önellá-
tásra gondolva elültesse a friss kávészemeket. A kávébab a 
növény magja. Ha felhasítjuk a cserje termését, és kiszed-
jük a gyümölcshúsba ágyazott magvakat, akkor azok nem 
szaporíthatóak. A kávécserjék kivitelét is szigorúan büntet-
ték. 1696-ban végül is a hollandoknak sikerült néhány cse-
metét kivinni Mochaból. Természetesen Hollandia éghajla-
ta nem volt alkalmas a kávé termesztésére, ezért gyarmata-
ikon, Jáva és Ceylon szigetén próbálták meghonosítani. A 
nyugati nagyhatalmak is részesedni akartak a kávépiacon 
és saját kávéültetvényeket szerettek volna. A véletlen sie-
tett a segítségükre, amikor is 1714-ben a közismerten kávé-
rajongó XIV. Lajos a hollandoktól egy kávécserjét kapott 
ajándékba, amit a királyi pálmaházban nevelgettek. A pál-
maházból a király saját kapitánya csente ki a dugványokat 
természetesen a királya érdekében, majd sok nehézség árán 
Martinique szigetére jutatta, s így indult be lassan a franci-
ák kávéültetvényének meghonosodása. A spanyolok sem 
maradtak tétlenek, akik egy csábítás eredményeként a fran-
cia ültetvényről kaptak néhány dugványt. Ezek a palánták 
eredményezték, hogy Brazilia jó néhány évtized alatt kávé 
nagyhatalommá vált.  
A kávé (Coffea) nemzetség sok fajt számlál, mégis csak 2 
fajának terméséből készítenek kávéfőzetet. Az egyik az 
arab kávé (Coffea arabica) a másik pedig a robusta (Coffea 
canephora). Az arabica a világtermelés körülbelül 70 szá-
zalékát adja, a robusta a 30 százalékát. A növények nagy 
változékonyságot mutatnak méretükben (az 1-2 méterestől 
egészen 15-18 méterig), valamint formájukban, színükben 
és termésük minőségében. A kávé, mint növény, ha jól érzi 
magát, s minden az igényeinek megfelelő, akkor 3.-5. év-
ben kezd el teremni és ezt követően 20-25 éven át bőséges 
termést hoz. A két kávéfajta közül az arabica a drágább, 
kellemesebb ízű, és több gondoskodást, törődést igényel. A 
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cserje nem szereti a füllesztő meleget, az arabica 15-24, a 
robusta valamivel magasabb, 24-30 Celsius fokon érzi jól 
magát. A túl sok, és erős napsütés megrongálja, ezért fon-
tos, hogy fák közé legyen ültetve, annál is inkább, mert 
így a viharos szelek is kevesebb kárt okoznak benne. A 
szárazságot rosszul tűri, azonban a sok víztől ugyan gyor-
sabban nő, de a termés minősége és mennyisége egyaránt 
rosszabb lesz. Ha virágzás idején esik az eső, akkor leveri 
az egész termést. A tenger közelében nem él meg, mert a 
sós levegő, és a túl vizes talaj nem előnyös a számára. 
Fejlődését a 900 méter feletti trópusi klíma biztosítja a 
legjobban. A robusta igénytelenebb, a 900 méter alatti 
trópusi síkságokat, elsősorban Nyugat-Afrika és Indonézia 
klímáját kedveli a legjobban. A többi kávétermelő ország-
ban inkább az arabicát termesztik. A kávébokrokon vagy 
kávéfákon egy időben található meg a virág, valamint az 
éretlen zöld, és az érett piros szem. Ezért kénytelenek kéz-
zel szüretelik, csak az érett, piros magvakat kell leszedni. 
Éghajlattól függően dolgozzák fel. A napos területeken 
többnyire négy hétig napon szárítják és azután hántolják le 
a magról a gyümölcshúst. Vietnamban és az Elefántcsont-
parton viszont óriási vermekben földelik el, és a következő 
évben kiássák és átmossák a magvakat. Ahol viszont több 
a csapadék, a kávébabot és a gyümölcshúst gépekkel vá-
lasztják el egymástól, majd a babot egy speciális folyadék-
ban áztatják és mossák. Ezután 10-14 napig szárítják. 
Mindkét esetben tovább tisztítják és válogatják a szeme-
ket. A kávéültetvényeket 850 féle kártékony rovar és szá-
mos betegség támadhatja meg. Sajnos végzetes esetben 
egész ültetvények pusztulhatnak ki. Ennek köszönhető 
többek között az ingadozó kávéár a tőzsdén. Szerencsére 
ma már egyre hatékonyabb a védekezés a számos kártevő 
és a betegség ellen. Nagyon szigorú feltételek mellett lehet 
a zöldkávét forgalmazni. A zsákoknak vegyszermentes, 
egészséges, pörkölésre alkalmas szemeket kell tartalmaz-
nia. Hamisítványnak minősítik azokat a szállítmányokat, 
melyekben túl sok, a szabványtól eltérő szemet találnak. A 
kávétermesztés nagyon fáradtságos munka, s az emberte-
len körülmények ihlették Barcsay Ábrahámot „A kávéra” 
című költeményének a megírására: 

Rab szerecsen véres veríték-gyümölcse, 
Melyet, hogy ládájit arannyal megtöltse, 
Fösvény Anglus elküld messze nemzeteknek, 
Nádméz! mennyi kincsét olvasztod ezeknek. 
Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab, 
Mennyit szenved érted nyúgoton is a rab, 
A bölcs iszonyodik, látván, egy csészéből 
Mint hörpöl ő is részt Anglusok bűnéből. 

A feldolgozás utolsó fázisa a pörkölés, amelyet folyamato-
san emelkedő hőfokon végeznek. A pörkölés során a zöld-
kávé a hő hatására fizikai és kémiai változásokon megy 
keresztül, kialakul markáns aromája és íze, barna színe, 
miközben összetevői megváltoznak, de a jellemző tulaj-
donságait megtartja, és így lesz kiindulási anyaga a forró 
feketének. A kávé jó pörkölése rengeteg kísérletezés ered-
ménye, ami még a mai napig is tart. Minden márkának 
megvan a saját, csak rá jellemző aromája. 
A kávéivászat szokásának elterjedése összefügg az iszlám 
térhódításával. A próféta ugyanis megtiltotta minden alko-
hol tartalmú étel-ital fogyasztását, viszont a kávé korlátla-
nul iható volt. A kávé élénkítő hatása miatt könnyen lépett 
a bor helyébe. A kávét először a szenthelyeken szolgálták 
fel, s az ima után fogyasztották. Törökországban, Kons-
tantinápolyban 1554-ben II. Szulejmán uralkodása alatt 
nyitották az első kávéházat. Mivel a kávéházban kelleme-
sebb volt a légkör, az igazhitűek kezdtek elmaradozni a 

mecsetből. A drasztikus betiltás módszere sem vezetett a 
kívánt eredményre, mert akkor zárt ajtók mögött, otthonuk-
ban fogyasztották a fekete italt. Az új mufti is lelkes kávéivó 
volt, egyből engedélyezte a kávé nyilvános árusítását, sőt, 
hatalmas hasznot remélve, ezzel egy időben bevezette a ká-
véadót is. Európába 1615-ben Velencén keresztül jutott el a 
kávé. Nem volt egyértelmű a siker, mert fekete színe miatt 
az ördög italát látták benne, s ezért a pápát kérték fel, hogy 
sújtsa átokkal. Mivel VIII. Kelemen is megkedvelte, erre 
nem volt hajlandó, sőt szabad utat engedett a fogyasztásának 
és árusításának. Magyarország három részre szakadása pont 
arra az időre(1552-1693) esett, amikor Európa nyugati felén, 
Velencéből elindult hódító útjára a kávézás, és egymás után 
nyíltak a kávéházak. A kávé szót Zrínyi Miklós írja le elő-
ször a Szigeti Veszedelem 3. énekében: 
             Egymás közt sok dologról beszélgetének. 

Kávét kicsin finchából hörpölgetének… 
Igaz, hogy hazánkban is kávé a hivatalos neve, azonban 
1680-tól sok helyen fekete levesnek hívták. Történt ugyanis, 
hogy a váradi pasa el akarta fogatni Thököly Imre fejedel-
met, s ezért cselből meghívta őt ebédre. A fejedelem azon-
ban gyanakodni kezdett, és úgy gondolta, jobb mielőbb el-
menni az ebédről, de akkor egy janicsár megállította, és azt 
mondta neki: „Ne siess annyira Uram, hátra vagyon még a 
fekete leves!” A fejedelem érzései nem csaltak, mert a kávé 
után láncra verve vitték az isztanbuli Héttorony börtönbe. 
Pesten és Budán 1579-től török kávéfőzők, az úgynevezett 
kahvedzsik készítették az italt, amelynek fortélyait természe-
tesen a leleményes magyarok is ellesték. 1579-ben érkezett 
az első hivatalos kávészállítmány Budára. A nagyobb mér-
tékben való fogyasztása csak Buda visszafoglalása után tör-
tént. Az első pesti kávéfőző a rác Cavesieder Blasius 
(Kávéfőző Balázs) volt, aki nyakába akasztott tálcáról árulta 
italát, majd az ebből származó jövedelemből 1714-ben állan-
dó üzletet működtetett. Ezt követően egymás után nyíltak a 
kávéházak, és egyre impozánsabbak lettek. Ilyen volt a váci 
utcai Magyar Korona a csodaszép márvány asztalaival. Ezt 
követték a művészkávéházak: a Japán, a Hadik és a New 
York. "Kávéház nélkül nincs irodalom" – mondta Márai 
Sándor, aki maga is gyakran megfordult a New York kávé-
ház patinás falai és berendezései között. Ez a kávéház kapta 
meg a "Világ Legszebb Kávéháza" címet, amit a mai napig 
is büszkén visel. Kétségtelen, hogy a leghíresebb irodalmi 
kávéház magyar szemmel a Pilvax volt. Ma már csak a kö-
vetkező emléktábla jelzi helyét: Az e helyen állott régi ház 
falai között volt az egykori Pilvax- Kávéház. Az első pesti 
irodalmi-kávéház, ahol az 1840-es években fellépett fiatal 
írócsoport a ”közvélemény asztala” mellett találkozott, s így 
lett az Petőfivel az élén a radikális értelmiség és ifjúság köz-
pontja. 1848. március 15-ének előestéjén itt nyert végleges 
formát a tizenkét pont és Petőfi ajkáról itt hangzott fel elő-
ször a ”Nemzeti dal”. Budapest Főváros Tanácsa 1969 
A kávéház témája nagyon sok festőt is megihletett. Elsőként 
talán Vincent van Gogh-ot említeném, aki úgy döntött, hogy 
a hagyománnyal ellentétben a szabadban festi meg az éjsza-
kai képeit, melynek első darabja az 1888-ban készült "Éjjeli 
Kávézó" volt. Az 1870-es évek közepétől Edgar Degas ér-
deklődése a kávéházak felé fordult, és ettől kezdve egész sor 
képet festett ebben a témában. Egyik ismert műve az 
„Abszint a kávéházban” 1876-ból. Talán még egy, nem 
szokványos művész, ugyancsak nem szokványos képét emlí-
teném meg. Ilja Repin az "Egy párizsi kávézó"-ban egy ma-
gányos nőt ábrázol, aki az akkori felfogás szerint nem a ká-
vézó úri társaságához tartozott. Az orosz kritika lesújtó véle-
ménye miatt Repin megbánóbbra festette át a nő arcát, de 
így sem kellett az orosz galériáknak. 1916-ban egy svéd 
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gyűjtő vette meg, és első dolga volt a kép eredeti állapotát 
visszaállítani. 
A kávézás egyik legfontosabb része az ital elkészítése ma-
ga. Az első és még a mai napig is fennmaradt kávéfőzési 
mód, amikor a finomra őrölt kávét hosszúnyelű sárgaréz 
edényben az "ibrik"-ben vagy ahogy korábban írtam Zrinyi 
Miklós szerint ”kicsin finchában” folyamatos kevergetés 
közben, cukros vízben főzték. A nagyon sűrű, és nagyon 
édes kávét a zaccal együtt szolgálják fel. Franciaországban 
az 1700-as évek végén használtak először filtert. A kávét 
hasonló módon készítették, azonban az őrölt kávét vászon 
zacskóba tették, amit a felszolgálás előtt kivettek az ibrik-
ből. Az így kapott, zacc nélküli kávé sokkal nagyobb élve-
zetet nyújtott. A következő évszázadban a kávéfőzők egész 
hadát fejlesztették ki. Ezeknek az az alapelve, hogy a két 
egymásra rakott edény között szűrő van, s ez az alapja a mai 
egyszerű, kotyogós kávéfőzőknek. Illy Ferenc 1933-ban 
Triestben alapította meg kávé- és kakaó kereskedelmével 
foglalkozó vállalkozását. A magyar származású kereskedő 
azonban később kizárólag a kávéra fókuszált. A jobb minő-
ség érdekében újdonságként vezette be a légmentes váku-
umcsomagolást, hogy a pörkölt kávé ne veszítse el az aro-
máját, és hosszabb ideig szállítható, eltartható maradjon. A 
következő óriási ugrást az 1934-35-ös év jelentette, amikor 
feltalálta a mai espresso gépek elődjét az Illettát. A forró 
gőzzel működő masina képes volt a mai elvárásoknak is 
megfelelő presszóminőséget készíteni. Az Illy családi vál-
lalkozás, a harmadik generáció vezeti a vállalatot. Jellegze-
tessége, hogy egy csésze kávénak mindig ugyanaz az aro-
mája, pedig sohasem ugyanaz az alapanyag. Ez a kevesek 
egyike, ami 100%-ban arabica kávéból készül. Az Illy cég 8 
év alatt kiképzett kávékóstolói (sommelier) 3 kontinenst és 
20 országot átszelve válogatják ki a legjobb ízeket ahhoz a 
keverékhez, ami 9 különböző aromájú arabica kávét tartal-
maz. Ezt úgy keverik össze, hogy a végeredmény mindig 
ugyanazt az állandó, jellegzetes Illy ízharmóniát adja. Az 
arabica kávéból, alacsonyabb koffein tartalma miatt, sokkal 
több fogyasztható, mint a többi keverékből. Az Illy saját 
kávéfőző márkája a Francis Francis, valamint a jellegzetes 
Matteo Thun által tervezett kávéscsészéje szinte már ikonná 
vált. (lásd illusztráció ) A legutóbbi időkben elterjedtek a 
kapszulás kávégépek is, számtalan márkában és minőség-
ben. Közben megjelentek az ízesített krémkávék (crema), 
ahol a kávészemeket aromával ízesítik és a kifőtt kávéban 
érződik az aroma íze. Magam részéről maradok az eredeti, 
jó ízű presszókávénál.  Norvégiában a kávét saját otthonuk-
ban a reggelihez fogyasztották. 1891-ben megjelent az első 
„Norges første skolekjøkkenbok”, melyben a kávékészítés-
hez már recepteket is írtak. Például az egyik legkedveltebb: 
1 liter vizet, 2 evőkanál finomra őrölt kávét, valamint egy 
kisebb darab halbőrt kb. 10 percig kell főzni, amíg a zacc 
lesüllyed az aljára. Levéve a tűzről bele kell dobni egy teás-
kanál szárított gyermekláncfüvet.  Egy kifutófiú kávézását 
örökítette meg vásznán Chr.Krogh festő 1885-ben, 
„Visergutt som drikker kaffe ( Frokost)”. 
Változást az 1842-ben elfogadott új alkoholrendelet hozott, 
amit a nép nem nagyon akart elfogadni. Ekkor kapóra jött a 
kávé, ami élénkítő hatásával lehűtötte a kedélyeket, s így 
lassan új szokás alakult ki, az alkoholfogyasztás helyett a 
kávézás. Ma már Norvégia a skandináv államokkal együtt 
vezető szerepet tölt be a kávéivásban. Egy év alatt közel 4 
milliárd csészével fogyasztunk, ami 1200 csésze kávét je-
lent személyenként. Különbséget tesznek a kávébárok és az 
egyéb felszolgáló helyek között. A kávébárokban a kávén 
van a hangsúly, és nem a süteményen vagy a szendvicsen. 
Óriási a választék és mindenek felett a minőséget tartják 

előbbre valónak. A cukrászdákban és egyéb reggeliző he-
lyeken pedig a sütemények, szendvicsek fontosabbak, an-
nak ellenére, hogy ott is minőségi kávét szolgálnak fel, csak 
kisebb választékban. A kávé nem maradt meg a kávéscsé-
székben, hanem elindult hódító útjára a tányérok felé is. 
Először a desszertekben kezdték el használni. Ki ne ismerné 
a Tiramisut, a finom kávékrémmel töltött tortaféléket vagy 
pedig a finomságokkal díszített poharas krémeket? Az igazi 
áttörést az jelentette, amikor a főfogásokat, főleg húsétele-
ket kezdték ízesíteni vele. Ugyancsak ízesítésre használják a 
20-30 szem egész kávébabbal megbolondított extra szűz 
olívaolajat. A kávés olajoknál sűrűbb, és intenzívebb ízűek 
azok a kávészószok, amiket zamatos fűszerként használha-
tunk zöldséges, húsos és halas fogásokhoz. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a kávé meghódította a világot, és jó hír, 
hogyha mértékkel fogyasztjuk, nem károsítja a szervezetet 
sem. Igaz, erről mindenkinek más a véleménye. Álljon itt 
egy történet Voltairéről, aki napi ötven csésze kávét ivott, s 
amikor figyelmeztették, hogy a kávé alattomos méreg, azt 
felelte: "akkor nagyon nagyon alattomos lehet, mert én öt-
ven éve iszom, és látszólag semmi bajom". Érdekességként 
jegyzem meg, hogy háromféle kávéhoz állati ürülékből sze-
dik ki a megemésztetlen kávészemeket. A Jacu madár egyik 
fő tápláléka a kávécseresznye. Lecsipegetve az érett szeme-
ket, szervezete a puha gyümölcshúst képes csak feldolgoz-
ni, a kávészemeket nem, amik aztán a “szokásos úton” tá-
voznak belőle. Henrique Sloper nevű kávétermelő egyálta-
lán nem örült annak, hogy ez a védett madár megeszi a ká-
vétermését, azonban kiderült, hogy az így nyert kávéból 
készült ital nagyon kellemes, édes, mogyorós, ánizsos ízű. 
Igaz, hogy nem a legdrágább kávéfajta, mégis búsásan meg-
térült a madarak csipegetése. A legnagyobb gondja akkor 
volt, amikor a munkásait kellett meggyőznie arról, hogy a 
továbbiakban nem a kávébokrokról, hanem a madárürülék-
ből kell a kávészemeket begyűjteni. Az Indonéziában élő 
cibet macska is jó szolgálatot tesz a különleges kávéra vá-
gyóknak. Az emésztőrendszerén végigmenő kávébab íze a 
csokoládé aromájához hasonló. Ez a Kopi Luwak vagy 
cibet kávé, ami már Magyarországon is kostólható. Az árá-
ról jobb nem beszélni. A világ legdrágább kávéját elefántok 
segítségével, egy thaiföldi elefánt rezervátumban állítják 
elő. Az emésztési procedúra néha 30 órát is igénybe vesz. 
Ezalatt a kávészemek diós-csokis ízt kapnak, sőt, az elefánt 
gyomorsava képes a kávé kesernyés ízéért felelős enzime-
ket lebontani, lágyabb lesz az íz világa. Ebből készül a világ 
leghíresebb kávéja a Black Ivory, amit már szinte aranyár-
ban mérnek.                           
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