
A Tertia Kiadó
A bölcsesség fekete itala

címû regény kiadásával szeretne hozzájárulni
a kávézás pesti meghonosodásának irodalmi

feldolgozásához.
A könyv szerzõjének,  Kállai R. Gábornak már

több regénye jelent meg,
neve nem ismeretlen a magyar

olvasók körében. Új történelmi
regénye hozzájárul a kávézás

kulináris és kulturális
hagyományainak megismer-

tetéséhez, elterjesztéséhez.
A kötet keménytáblás színes

borítóval, törtfehér színû papíron, kávébarna
nyomással, a történet korához illõ betûtípussal 

készül. Mérete: 140 x 205 mm.
Megrendelésre a könyvet – a mellékelt néhány

oldalhoz hasonlóan – korlátozott példány-
számban, merített papíron is elkészítjük.
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pipázás napjainkra már elfele-
dett mûvészetébõl is.
Barangolás a régi Pest utcáin,
ma is létezõ, felfedezhetõ mû-
emlékei között, kultúrhistóriai
kaland, veretes, archaizáló,
ékes magyar nyelv, krimibe illõ
izgalmak, bepillantás a XVIII.
századi polgár életmódjába,
regényes ismeretterjesztés –
mindez együtt A bölcsesség
fekete itala címû történelmi
regény.
A szemléletesség érdekében
térképek, korabeli metszetek,
látképek egészítik ki a köny-

vet, az eseményeket,
helyszíneket pedig
Pest korabeli

térképén kö-
vethetjük
nyomon.
A szépen illusztrált,
reprezentatív könyv
lapjain megelevened-
nek Pest városának
régi lakói, érdekes
figurái, az utcai áru-
sok, a csepûrágók, a
mesteremberek, a városi
hatalmasságok, és eköz-
ben tanúi lehetünk a hazai
kávékultusz megszü-
letésének.

XVIII. századi kulturális és
üzleti élet központjait képezõ,

újonnan alakult kávéházak-
ban. Szereplõinek egy része:
Lenner János városbíró,
Mutz György városhad-
nagy, vagy az elsõ pesti
kávéházat alapító Kávés

Balázs (intézete, melynek neve
nem maradt fenn, az akkori
Vízikapu [ma Molnár utca] és
Magyar utca [ma Havas utca]
sarkán állt) valós személyek.

Miként valósak a helyszínek
is: a Fehér Hajó fogadó,

a Csikó kocsma, a

Jászberényi-ház, a Szabó ron-
della, mellette a régi lövölde,
de valósak és ugyancsak isme-
rõsek a motívumok is: a
Vorstern-telkek körüli vissza-
élések, a perpatvarok a repülõ-
híd (a komp) bevételének el-
sikkasztása miatt.
A könyvbõl ellesheti az olvasó
az igazi kávé fõzésének és él-
vezetének minden apró forté-
lyát, képzeletben lakomázhat a
korabeli Pest elõkelõ fogadói-
ban, a Fehér Ökörben, a Két
Nyúlban, és ízelítõt kaphat a

a krónikákban biliárdháború
néven megörökített – históriá-
ját dolgozza fel korabeli anek-

doták, várostörténeti ku-
riózumok felhasználá-
sával.
A kalandregények
izgalmát sem nél-
külözõ, mûvelõdés-
történeti megalapo-

zottságú, Pest váro-
sának kulturális hagyo-

mányait felölelõ történet a
török elleni utolsó háború ide-
jén, 1717 nyarán játszódik, a
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A bölcsesség fekete itala

címû történelmi regénye a
pesti kávéházak korántsem
zökkenõmentes születésének –


