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→ Mi jellemez egy jó 
kávét? Kell egy termő-
terület, amely biztosítja 
a kávé természetes 
fejlődését, 2000 m körüli 
magasság a trópusokon.

A nagyszalontai Csonka-to-
ronyban működő Arany János 
múzeum mellett a két éve 
nyitott Museum Speciality 
Coff ee Shop egész Erdély-
ben egyedülálló vállalkozás. 
A csúcsminőségű kávézó 
tulajdonosait, Liczkai Attilát 
és Molnár Évát a hely ala-
pításáról, a fogadtatásról, a 
meglepő profi lgazdagságról 
és terveikről kérdeztük.

→ BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Mi indított két anyagilag biztos 
lábakon álló embert arra, hogy a 
vendéglátós legyen?

A különleges kávék és kávézók 
egyedi hangulata, valamint e he-
lyeket látogató emberek társasága 
ösztönzött arra, hogy Nagyszalon-
tán is megteremtsünk egy ilyen 
vendéglátó egységet. Soha nem 
volt célunk, hogy vendéglátásban 
tevékenykedjünk. Amit teszünk, 
persze, sok elemében vendéglá-
tásnak nevezhető. Nekünk a fő 
célunk az élményadás és a közös-
ségépítés.

Sok kávézóban jártam a Kár-
pát-medencében, de olyan áté-
léssel, lelkesedéssel és szakérte-
lemmel még senkit nem hallottam 
beszélni a kávéról, mint Liczkai 
Attilát. Mióta tart ez a szenvedély? 

Az utóbbi évtizedekben a ke-
reskedelemben dolgoztam: konti-
nensünk különböző pontjain ren-
geteg ügyféllel kellett tárgyalnom, 
rendszerint kávé mellett. Jómagam 
is cukrozva vagy tejszínhabbal it-
tam a kávét, ami egyrészt ébren 
tartott, másrészt keretet adott az 
üzleti megbeszélésekhez. Sza-
badidőnkben is sokat utaztunk 
a párommal: egyik alkalommal 
2017-ben betértünk egy speciality 
kávézóba, a Kék Elefántba Szege-
den. Ez volt az áttörés, a forduló-
pont. Utána másképp néztünk a 
kávéra. Igyekeztünk e különleges 
minőséget nyújtó kávézókat feltér-
képezni. Volt olyan eset, hogy egy 
olasz út alkalmával 300 kilométert 
kerültünk, hogy egy különleges ká-
vézót fedezzünk fel Trevisóban. Le-
cseréltük az otthoni kávégépet, és 
autodidakta módon megtanultuk e 
kávékat elkészíteni. Az ital ugyano-
lyan sajátos, színes, izgalmas világ, 
mint a bor, a sajt vagy az olívaolaj. 
Összeköti őket az eredetvédelem: 
igazán egyedi és különleges mi-
nőséget nem a tömegtermelés ad, 
hanem a termőhely, az emberi kul-
túra és a minőségelv iránti egyéni 
elkötelezettség találkozása. A kávé 
világa, amit fokozatosan megis-
mertünk, annyi élményt és újdon-
ságot hozott, ami ösztönzött a fo-
lyamatos önfejlesztésre. Ez pedig 
könnyen válik szenvedéllyé.

Milyen volt a fogadtatás? Van 
igény Nagyszalontán csúcsminő-
ségű kávéra? 

E műfaj egyelőre nagyvárosi-
nak mondható. A nagy egyetemi 

városokban több speciality kávézó 
is meg tud élni. Nagyszalontán új-
donságnak számított. Tudtuk, sok 
időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a 
közönség megismerje és megsze-
resse az „újhullámosnak” is neve-
zett kávékat. Üzletünk nem egy-
profi lú, mint sok kolozsvári vagy 
temesvári társa. Kínálunk regge-
liket, desszertet, másféle italokat 
is, mert a múzeumhoz címzett ká-
vézónkat közösségi találkozóhely-
nek is szántuk. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy kezdeményezésünk 
gyümölcse hosszabb távon érik 
be. Vannak már pozitív élménye-
ink a nagyszalontaiak részéről is, 
de egyelőre fennmaradásunkat 
az átmenő forgalom és a turizmus 
biztosítja. Rendszeres, napi szin-
ten visszajáró vendégeink vannak 
Nagyváradról, Aradról, Temesvár-
ról, de tértek vissza hozzánk távo-
labbi helyekről is.

Egy közösségi fórumon valaki 
élesen bírálta az idegen névvá-
lasztást.

Tetszik, nem tetszik, világszin-
tű jelenség, hogy angol elneve-
zéseket választanak a speciality 
kávézók tulajdonosai. Ott van Ber-
linben a The Barn, Bukarestben az 
Origins, de nézhetjük a budapes-
tieket is: Flow, Coff ee Embassy, 
Tamp and pull, Double Shot, My 
Little Melbourne, Budapest Barri-
stas, Warmcup, Addicted to Caff e-
ine, Blue Bird és reggelig sorolhat-
nám... Maga az elnevezés jelzés, 
hogy e helyen a speciality kávé-
kultúrát műveljük. Nekünk Nagy-
szalontán kiemelten fontos volt 
magunk megkülönböztetése más 
kávét (is) kínáló helyektől. Sokat 
gondolkodtunk az elnevezésen, 
ami utal a profi lra, de hordozza a 
hely szellemiségét is. Ennek ered-
ménye lett a nevünk. Ami angol 
ugyan, de a tartalom nem kis rész-
ben magyar: a beltér, a környezet, 
a sörök, a borok. Magyarország 
éghajlatánál és domborzatánál 
fogva egyhamar nem lesz kávéter-
mesztő nagyhatalom. Arany János 
emléke és munkássága nekünk, 
szalontaiaknak sokat jelent, a bel-
ső termünk is egyfajta tisztelgés a 
magyar nemzet talán legnagyobb 
költője előtt. A múzeummal is 
együttműködünk, a torony láto-
gatóinak 10% kedvezményt biz-
tosítunk kínálatunk árából, és 

25 perces vetítéses kávétörténeti 
előadással kedveskedünk a Petőfi  
Sándortól ajándékba kapott, a mú-
zeumban látható kávéfőzőre építve 
Arany János és a kávé címmel.

Honnan érkeznek a kávék? Hol 
lehet ma minőségi kávét beszerez-
ni egy átlagos kávérajongónak? 

Kávéinkat speciality mikropör-
kölőktől szerezzük be. Az, hogy 
éppen kitől, csak azon múlik, 
kinek van aktuálisan a szakmai 
közbeszédben forgó tétele, amely 
különleges élményt ígér. A speci-
ality kávé egyik lényeges eleme a 
világos pörkölés annak érdekében, 
hogy minél többet megőrizzünk a 
kávé eredeti ízjegyeiből. Egy ha-
gyományos, 18 bar mellett műkö-
dő presszógép nem képes ezeket 
előhívni. Ugyanakkor az otthoni 
gépeknek kevés a beállítási lehe-
tőségük, miközben a prémiumká-
vék esetében fontos a testreszabott 
beállítások megtalálása. Így nem 
javasolt megfelelő gép és gépisme-
ret, továbbá kávékészítési ismere-
tek nélkül e kávékra pénzt áldozni.

Mi adja e kávéknak a többletér-
téket, aminek köszönhetően áruk 
a „normál” kávéknak nem ritkán 
a tízszerese?

Ahogy a bor esetében lelki 
potenciálgát van sokakban, hogy 
megvegyenek egy jobbacska bort 
10 euróért, amikor ugyanolyan 
termékmegnevezéssel lehet kapni 
2 eurós palackokat is, úgy a kávé 
esetében sem értik sokan, miért 
adjanak ki több mint egy eurót egy 
speciality kávéra, amikor sokfelé 
annak töredékéért is ihatnak ká-
vénak nevezett terméket. Ahogy a 
minőségi borok esetében a hozam-
korlátozás, a hordós érlelés, a gon-
dos kézi szőlőmunka, jó esetben a 
bio termelési mód mind költségben 
megjelenő tényezők, úgy a specia-
lity kávé több és drágább kávéból 
készül. A szokványos mennyiség-
nek (5-7-9 gramm) a bő kétszeresé-
vel dolgozunk, 18 grammal, a kávé 
kilóára – ahogy említette – nem rit-
kán a 40 eurót is meghaladja. Egy 
komoly kávégép árából olcsóbb 
házat vagy jobb autót is lehet ven-
ni. A speciality minősítést jelenleg 
a kávék 5%-a éri el. Ez azon kávé-
kat jelenti, amelyek az SCA skálán 
elérik a minimum 80 pontot. Ez 
alatt kereskedelmi tömegkávékról 

beszélünk. Sok munka van benne, 
hogy e pontszámot egy termelő 
elérje, és persze rendelkeznie kell 
olyan termőterülettel, ahol megte-
rem ez a különleges gyümölcs. A 
minőségi borokkal a párhuzamot 
az is megerősíti, hogy a szüretelés 
és a feldolgozás kézi módszerekkel 
történik, a folyamat során végig 
csak természetes módon nyúlnak a 
kávéhoz. Hadd szóljunk a fair trade 
kereskedelmi eljárásról is, amely-
nek lényege, hogy e kávék termesz-
tésének fenntarthatóságát olyan 
kereskedelmi lánc biztosítja, ahol 
a forgalmazó és a termelő közvet-
len kapcsolatban van, a magasabb 
érteken eladott kávé extra profi tját 
visszajuttatja a termelőnek, hogy 
az a jövőben is ösztönözve legyen 
a minőség fenntartására.

A kávé esetében éppen annyi-
ra fontos a hely és a mikroklíma, 
mint a borok és az olívabogyók 
világában?

Sok közös vonása van a jó ká-
vénak és a jó bornak. Mi jellemez 
egy jó kávét? Kell egy termőterület, 
amely biztosítja a kávé természetes 
fejlődését, 2000 m körüli magas-
ság a trópusokon. A talajnak is 
rendelkeznie kell olyan sajátossá-
gokkal, amelyek egyedi ízvilágot 
biztosítanak a kávébabnak, kell a 
mikroklíma, páratartalom, hő, ár-
nyék. Mindezen tényezők összes-
sége magas minőségű kávécseresz-
nyét eredményez. A szőlő esetében 
nyilván mások az optimális adott-
ságok, de a szempontok, a ténye-
zők hasonlóak.

Egész társasjáték-gyűjtemény 
várja a vendégeket. Ezekkel bárki 
ingyen játszhat?

A társasjátékok olyan szóra-
kozási formát jelentenek, ahol 
közösen veszünk részt valamiben, 
a hangsúly az élményközösségen 
van. Ellentétben azzal, amikor 
mindenki a maga telefonját nyo-
mogatja. Igyekeztünk olyan já-
tékokat választani, amelyekben 
minimális a szerencsefaktor je-
lentősége, továbbá – lehet, hogy 
furcsán hangzik, de – nem az álta-
lános műveltség a biztos út a nye-
réshez. Inkább a társunkra való 
odafi gyelés, a képzelőerő, a csa-
patmunka. Fontos, hogy egyenlő 
eséllyel indulhasson bárki, aki 
nyitott új dolgokra. Ezek is fontos 
szerepet játszanak azon emberek 

megtalálásában, akikkel együtt 
szeretnénk építeni a közösséget. 
A játékok ingyenesen állnak ren-
delkezésre, sőt, árkedvezményt 
biztosítunk termékeinkből azok-
nak, akik játszanak, akik könyvet 
olvasnak könyvtárunkban, vagy 
egyszerűen leteszik telefonjukat 
tölteni s nem babrálják ittlétük 
alatt. Nem titkoltan a fi atalabb 
korosztályt próbáljuk arra ráéb-
reszteni, hogy létezik világ tele-
fonképernyőn kívül is.

Kiváló borokat is tartanak, de 
borlap nincs. Mi ennek az oka?

Nem szeretnénk, hogy kávé-
zónk profi lja a kocsma vagy ital-
kimérés irányába mozduljon el. 
Ugyanakkor a borban is megta-
láltuk azt az egyediséget, amit a 

kávé nyújt, estefelé pedig már nem 
sokan kávéznak. Egy különleges 
bor megismerése jó ürügy lehet 
arra, hogy beüljünk barátainkkal 
egy hangulatos helyre, ahol kel-
lemes, halk dzsessz szól. Nincs 
borlapunk, mert nincs állandó 
kínálatunk. Ebben is azt kínáljuk, 
mint a kávék terén: kísérletezz 
egyedi borokkal, amiket csak épp 
akkor találsz meg. A választék fo-
lyamatosan változik, a hangsúly 
az egyediességen, érdekességen 
és a megismételhetetlen élmény 
lehetőségén van. Aki bort akar ren-
delni, a borhűtőhöz fárad, ott vá-
laszt abból, ami éppen van. Mindig 
akad benne valamilyen érdekes és 
kóstolásra csábító egyedi tétel.

Milyen terveik vannak a vírus-
járvány utáni időkre nézve?

A mai világban nehéz tervezni. 
De célunk továbbra is az, hogy a 
közösséget szolgáljuk, egy jó he-
lyet biztosítsunk olyan gondolko-
dású embereknek, akik nyitottak 
az érdekességekre, akik minden-
ben a minőséget, a különlegessé-
get keresik, akik hajlandóak ki-
lépni komfortzónájukból, képesek 
feladni megrögződéseiket új élmé-
nyek kedvéért.

BESZÉLGETÉS LICZKAI ATTILÁVAL ÉS MOLNÁR ÉVÁVAL, A MUSEUM SPECIALITY COFFEE SHOP TULAJDONOSAIVAL

Szenvedély és csúcskávé Nagyszalontán

Molnár Éva és Liczkai Attila vállalkozók a nagyszalontai
Csonka-torony mellett működő kávézójukban

Arany János családi fotója a kávézó falán




