
Eltűnt kávéházak nyomában* 

A klasszikus kávéházak 

Budapesten a századfordulón több mint ötszáz kávéház működött, ez volt a kávéhá-
zak fénykora, nemhiába nevezték a fővárost a „kávéházak városának". Ez az időszak a 
kávéházkultusz csúcspontja mindenütt a kontinensen (Bécs, Párizs). A budapesti 
kávéház azonban távolabbi történelmi múltra tekint vissza, mint nyugateurópai roko-
nai. A kávézás török szokása Bécsben és Párizsban a tizenkilencedik század végén 
terjedt el, Magyarországra már egy évszázaddal előbb eljutott. 

A keleti arab ital, a török kávé, a „fekete leves" a XVI. században jelent meg Erdély-
ben, a török hódoltság idején. Már akkor voltak Budán török kávéházak. Pest és Buda 
1686-os visszafoglalása után megjelentek az első polgári kávéfőzők. Bevilaqua 
Borsody Béla szerint - aki maga is híres kávés famíliából származott - a „pest-budai 
kávésság és a kávéházak története nemcsak egy mesterség múltjának a története, 
hanem a főváros politikai, művelődésbeli, erkölcstörténeti és szokástörténeti fejlődé-

' i • »1 see is. . 
Az első kávéházat Blasius nyitotta az 1700-as évek elején a Vízikapu utcában (ma 

Molnár utca). 1770-ben már nyolc, 1781-ben tíz kávéfőzde működött. 1814-ben pedig 
huszonöt, amelyek tulajdonosai között szerepelt egy Orczy báró és egy Nákó gróf is, 
ami mutatja a mesterség rangját. Az 1848-as dátummal a pesti kávéház bekerült a 
magyar történelembe: a forradalom, közismerten, a Pilvax kávéházból indult. 

A kávéházak századeleji elszaporodásának különféle okai voltak. John Lukács ki-
emeli ezek közül az olcsó munkaerő jelenlétét, valamint a zsúfolt és alkalmatlan 
lakásviszonyokat. Ez utóbbit megerősíteni látszik egy akkori kortárs, Szabó Ervin 
véleménye, aki szerint „Budapesten a lakásviszonyok kergetik az emberek tízezreit a 
kávéházakba"2. Szabó Ervin, könyvtáros lévén, még egy, nem elhanyagolható szem-
pontot is hozzáfűz: tudniillik a könyvtárak elmaradottságát és fejletlenségét. Szerinte a 
kávéházak „kultűrmissziót" teljesítenek. A kávéházon kívül az ember „nem kap sem 
könyvet, sem újságot, sem folyóiratot, sem lámpát, sem széket."3 

Hanák Péter leírja, hogy a századfordulón a magánélet tisztelete nagymértékben 
áthatotta a reprezentációs szférát is, amit a szalonok ünnepélyessége és ritka használa-
ta is tanúsított. „A polgári lakás éppen a közéleti funkciók ellátásában szorul kiegészí-
tésre: a kávéházra, a klubra, a vendéglátás és szórakoztatás üzemszerű intézményeire. 
A polgári lakás szűkebb és zártabb volt annál, hogy a köznapi, kiváltképpen a délutáni 
társas élet színtere lehessen. Ezt a szerepet egyre inkább a kávéház töltötte be, a friss 
süteménnyel és napi sajtóval, a biliárd- és kártyaasztalokkal".4 Ezt erősíti meg Fülep 
Lajos is visszaemlékezésében: „Abban az időben a találkozások helye a kávéház, a 
lakásukon még a jó barátok se látogatták egymást, sokszor nem is tudták egymás 
lakását, legföljebb az irányt, hogy a kávéházból kik merre mentek el együtt."5 

Ez a tanulmány a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Főosztálya 
által 1994-ben kiírt, Kultúra a változó társadalomban című pályázatra készült. (Szerkó 

1 Bevilaqua Borsody Béla, Mazsáry Béla. Pest-Budai Kávéházak. Kávé és Kávéházmester-
ség. Bp. 28. old. 

2 Szabó Ervin: Kávéházak és könyvtárak. In: Esszépanoráma 1900-1944. Bp. 1978. 462. 
old. 

3 Szabó Ervin: i.m. 463. old. 
4 Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1988. 42. old. 
5 Fülep Lajos: Ady éjszakái és éjszakája. In: Művészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok 

1920-1970. Bp. 1976. 49. old. 
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A századfordulón a kávéház olcsó és demokratikus intézmény, kiterjedt szolgáltatá-
sokkal: némely közülük a nap huszonnégy óráján át nyitva tartott, többségük az ételek 
nagy választékát kínálta, mások Budapest éjszakai életében tettek szert hírnévre. 
Voltak olyanok, amelyek éjjel kettőkor vagy háromkor is tele voltak vendégekkel, akik 
közül sokan korhelylevest fogyasztottak. Nem kellett sokat költeni, papír, toll, tinta 
ingyen állt a vendégek rendelkezésére. A századelős kávéház közelebb állt a klubhoz, 
mint a kocsmához. Nagy érték volt, mivel a városban alig működtek zárthelyű klubok. 
(Megemlíthető a főnemesség Nemzeti Kaszinója, vagy a dzsentri Országos kaszinó). 
Egy-két vezéregyéniség elnökletével összejöttek az együvé tartozók, külön asztaltársa-
ságok alakultak. A legtöbb kávéháznak megvolt a törzsközönsége. A különböző 
kávéházak különböző funkciót töltöttek be: „külön kávéháza volt a fásoknak, az 
ékszerészeknek, a gabonásoknak, a tőzsdéseknek, a kereskedelmi utazóknak, minden 
színháznak."6 

Az 1900-as évek kávéházai közül számos tágas és pompázatos, nagyméretű, arany-
keretes tükörrel és óriási csillárokkal, fényűző berendezéssel. A budapesti kávéházak 
rangját mutatja, hogy közülük az egyik legszebbet, a New Yorkot például az a 
Hauszmann Alajos tervezte, aki a királyi palota újjáépítésére is megbízást kapott. Az 
első nyilvános filmbemutató színhelye ugyancsak egy kávéház volt, az Erzsébet-körúti 
Royal Szálló kávéháza. 

A pesti kávéházi világ talán legérdekesebb színfoltjai, az irodalmi kávéházak az 
1910-es évekre terjedtek el. Újságcikkek, olykor novellák, regényfejezetek, színházi 
kritikák íródtak ezen lármás, zsúfolt kávéházak asztalai mellett. 

Az irodalmi kávéház előzménye a XIX. századra nyúlik vissza: a Kávéforrást az 
1820-as években létesítették, 1850-ben Kammer Ernő vette át, majd az 1860-as évektől 
kezdett irodalmi kávéházként működni. A Deák-párti írók törzshelye volt. Később itt 
született a Borsszem Jankó című kormánypárti élclap. 

A Centrák 1887-ben nyitották meg a mai Károlyi Mihály utcában, tulajdonosa 
Seemann. Utódjának veje, Mészáros, a Kávésok Szövetségének első elnöke lett. A 
Centrál Kiss József és a Hét szerkesztőségének volt törzshelye, majd a Nyugat írói 
csoportosultak itt, 1926 után már egyre gyérebben. Az írókon kívül képzőművészek, 
művészettörténészek, nyelvészek is jártak ide, többek között Aba-Novák Vilmos, 
Genthon István, Szekfű Gyula. A Baross kávéház az 1890-es években létesült, 1899-ig 
Mikszáth Országos Hírlapjának újságíróasztala volt itt. Az 1920-as, 30-as években 
alakult irodalmi kávéházzá, Kosztolányi, Karinthy, Babits törzshelye volt. 1900-tól 
működött a Simplon a Népszínház utca sarkán. Az Andrássy úti Kabaré művészeinek 
külön asztala volt itt. Nevezetesen vendége volt Kassák Lajos. A már említett New York 
1894-ben nyílt meg, a Nyugatosok ide pártoltak át a Centrálból, ahová aztán visszatér-
tek. Az Abbáziát az Oktogonnál Steuer Gyula alapította 1888-ban. Az Abbázia a köz-
élet kávéháza volt, politikusok, irodalmárok, művészek látogatták. A Japán kávéház, 
amely ma az írók Boltjaként funkcionál az Andrássy úton, 1890-ben nyílt meg. Itt 
született a MIÉNK (Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre) művészeti csoport, 
majd ebből alakult a Szinyei Társaság. A kávéháznak Lechner Ödön is törzsvendége 
volt. A Műcsarnok kávéház, amely az Andrássy és Vörösmarty út sarkán állt, fiatal 
művészek, valamint nyomdászok törzshelye is volt. 

A budai kávéházak közül az 1900-ban nyílt Délivasút érdemel említést, ahol Ady 
sokat éjszakázott. (Jelenleg önkiszolgáló étterem működik a helyén). A Fiume 1883-
ban jött létre a Delicatesse helyén, alapítója Steuer Gyula, működésének a világháború 
utáni infláció vetett véget. A krisztinavárosi Philadcphia 1895-ben nyílt, szintén híres 

6 Lestyán Sándor: Pesti Kávéház. Bp. 1946. 15. old. 
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irodalmi kávéház volt, elsősorban Szabó Dezső neve kötődik hozzá. A Hadikot, amely 
1906-tól diákok, később írók törzshelye, elsősorban Karinthy tette híressé. 

A kávéházi kultúra szorosan kötődött a sajtóhoz. Az 1840-es évek óta az irodalom 
demokratizálódásának oka a kávéház hatása volt: „leszállította a termelés színvonalát, 
de kenyéradó is volt egyben".7 Ez már a Boulevardisme hatása. A Publikum a Kávé-
házban olvasta az Újságot: Kávéja és Szivarja mellé a könnyű, kicsi, rövid Formákat 
szerette. Karinthy Frigyes e műfaj jeles képviselője. Számos műve dolgoz fel kávéházi 
témát. (Például Sakkozók c. krokija a kávéházban játék közben szórakozottan dünnyö-
gő sakkozókról szól. A kávéház, nagy valószínűséggel a Hadik, Karinthy éjjel-nappali 
tanyája). Egy másik művében bemutatja a „Homo Caffeaticus Litterarius"-t, aki csak a 
Kávéházban tud írni. (Hazamegyek dolgozni c. karcolat) 

Sok becsvágyó fiatal értelmiségi választotta a gimnázium után továbbképzése színte-
réül a könnyebb életet kínáló kávéházakat, megmenekülvén az egyetemi tanulás 
szigon'ibb követelményeitől. Az intelligens ember ifjúságának egy részét a kávéházban 
töltötte, enélkíil a fiatal ember műveltsége hiányos és hézagos lett volna. 

A világháború első hónapjaiban fellendült a budapesti kávéházak forgalma. Ennek 
oka, hogy a nyaralók a nyár utolsó heteiben a fővárosba hazaözönlöttek és izgatottan 
lesték, mesélték a híreket. Ezután azonban hanyatlás következett be, a szegényedés, és 
a korlátozó rendeletek hatására. Kaidy írja 1917-ben: „Idegenszerű, új világ keletkezik 
Pesten (...) A kávéházak negyedévenként cserélnek gazdát". Az 1920-as években az 
infláció tovább súlyosbította a helyzetet. A húszas évek végén újra beindul a kávéházi 
élet, de ez már nem a régi. Szabadversenyes nagyüzem, sorra csődöt mondó vállalko-
zásokkal. 

Átmeneti időszak 

A harmincas-negyvenes évek fordulója nem kedvez a kávéházaknak. A kávéház a 
polgári nyilvánosság tere, ahol az emberek szabadon beszélgetnek, véleményt cserél-
nek. Az évtized végén elkomoruló közélet, a háború nyomorúsága majd a nyilas 
diktatúra végképp megkérdőjelezte a kávéház létjogosultságát. Az 1950-es évek totali-
tárius rendszere sem kedvezett a nyilvánosságnak. Az emberek a lakásokba húzódtak, 
bizalmatlanok lettek, mivel nem lehetett szabadon beszélni. A kávéházak mégis éltek 
tovább. Elsősorban azok az írók és bohémabb lelkületű polgárok tartották őket élet-
ben, akiknek alapélményei még a századelős kávéházak voltak és akik nem kívántak 
más életformára áttérni. 

Ez az átmeneti időszak a negyvenes évek közepétől a hatvanas évek végéig tartott. 
A koalíciós időszak a presszó-kávéház vegyes korszaka. Megmaradt a létforma: az írók 
kávéházba járnak, sportfogadások is itt köttetnek. A téma szakértője, Bodor Ferenc 
szerint, ez azonban már nem a régi kávéház, hanem annak módosult formája, a presz-
szó. Az első pesti presszó 1937-ben nyílt meg a Vigadó utcában, Quick néven. Ennek a 
„Kelet-Európában csak jóformán nálunk kivirágzott műintézmény-nek (Bodor Ferenc) 
jellegzetessége a presszógép. Presszógépe ugyan a Spolarichrak már 1924-ben volt, 
de amitől a Quick eszpresszó lett, az az alig ötven férőhely, a napi kétezer adag eszp-
resszókávé és a hideg, olaszos saláták jelentős forgalma." Bodor Ferenc a kilencvenes 
évekből nosztalgiával emlékezik vissza a presszóra: „Egy kiürült, elszegényedett, 
elbigmekesedett vendéglátóipar vendégellenes világában az idősebbek méla nosztal-
giával gondolnak vissza a füstös, sárgult selyemlámpaernyős, zongorás eszpresszók-
ra".8 A presszó ugyan már nem olyan kényelmes, mint a kávéház, de ott is lehet ülni 

7 Bévilaqua Borsody Béla, Mazsáry Béla: i.111. 848. old. 
8 Bodor FerenaVesú presszók. A mi Budapestünk. 1992. 5. old. 
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órákig. Az emberek belakják, komfortosítják - kávéházi hangulatot teremtenek benne. 
Az ötvenes évek eszpresszója a túlélésre játszott. Ennek a kornak az emlékei a 
Napoletana, a Vigadó téri Dunacorso, illetve a Szabadsághíd presszó. A Simplon is 
presszóvá alakult, és egészen a hetvenes évekig működött. Jellegzetes presszók voltak 
az Andrássy úton a Rozmaring (még ma is működik) és vele szemben a Brazil. Ezek 
úgy álltak egymással szemben, mint „Stan és Pan, Hacsek és Sajó, FTC és MTK" 
(Bodor). Itt gyűléseztek a focirajongók, mivel a közelben volt a Labdanigószövetség. 
Az 1958-as brüsszeli világkiállítás nyomán végigsöpört az országon a „modern". A 
vendéglátóiparban ekkor születtek a motelok és a bisztrók. Az új vendéglátóipari 
koncepció az önkiszolgáló éttermek divatját jelentette. A belső teret modern, műanyag, 
geometrikus formák jegyében tervezték. A presszók esetében a neonvilágítás megjele-
nése jelzi a modernülést, amely a haladás, felzárkózás szimbóluma lett. 

A kávéház halála? 

A hetvenes, nyolcvanas években a presszós nemzedékek is kihaltak. Az élet mo-
dernizálódott, célszerííbbé vált. Jellegzetes példa az oktogoni Abbázia és a vele szem-
ben lévő Kovács kávéház története. (A Kovács a századelőn főképpen az üzletemberek 
nagypolgári fényűzéssel berendezett népszenl kávéháza volt). Az Abbáziát a hetvenes 
években átépítették, belső terét szecessziós stílusban átalakították. A századelős kávé-
házi hangulatot kívánták felidézni virágmintás válaszfalak felállításával, azonban ezek 
inkább a hatvanas években jellemző individualizáció kifejezői voltak. Az emberek 
egymástól szeparálva ültek, a válaszfalaktól közrefogva. Jelenleg az épület egy keres-
kedelmi- és hitelbanknak ad otthont, amerikai ízlésű tympanonos műmárvány portál-
lal. A Kovács az ötvenes években szovjet stílusú önkiszolgáló étteremmé dísztelene-
den. A bizonyos „frivoltságok" iránt is engedékeny hatvanas években az önkiszolgáló 
éjszakai mulatóval kombinálódott, (Savoy néven). Az 1990-es évek elején a „burgerek 
királya", a Burger King vette meg a helyiséget. 

Ugyanakkor a nyolcvanas évek végétől, kilencvenes évek elejétől tanúi lehetünk 
egy új kávéházi kultúra kibontakozásának. Egyrészt újra divatba jön a még a század-
előről megmaradt pár kávéház - a Művész, a Lukács - másrészt nagy számban nyílnak 
új, változatosan és ötletesen berendezett kis kávéházak, egyedi hangulattal. Pár példát 
kiragadva, megemlíteném a franciás hangulatú Párizs. Texast a Ráday utcában, a 
századelőt idéző Budapest Székesfőváros Kávéházai a Király utcában, melynek emele-
tén könyvesbolt működik, vagy az olaszos Picasso Point Clubot a Hajós utcában. 

Saád Judit 

Tájház Szentgálon 
A bakonyi Szentgál község nevét Vajkai Aurél kétkötetes néprajzi monográfiája tette 

országosan ismertté (Szentgál. Egv bakonyi falu néprajza. Budapest, 1959; Szentgál. 
Egy bakonyi falu folklórja. Budapest, 1987). Szentgál múltját, népi kultúráját ma már nem 
csak Vajkai Aurél könyveiből, hanem a közelmúltban megnyílt Tájház kiállításán is megis-
merhetjük. 1993- szeptember 12-én, a szentgáli búcsú napján nyitotta meg Zongor Gábor, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke néhai vitéz Tamás Gábor parasztember egykori lakó-
házában, a Malom utcai 12. szám alatt a Tájházat. Egy évvel később, 1994. november 25-én 
nyílt meg ugyanitt a Lőrincze Lajos Emlékszoba. Ezen a napon vette föl a szentgáli általános 
iskola, a község szülöttének, magyar anyanyelvünk művelőjének, Lőrincze Lajos nyelvész-
nek a nevét. Erre az alkalomra jelentette meg a veszprémi Új Horizont Alapítvány 
Lőrincze Lajos: Megnől az ember szíve cinul könyvének második kiadását. 
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