
Mit tegyen a tétlen magyar? 

Egy magyar nemes gondolatai 

Ebben a városban már mindenki konstatálhatta - aki nem egy kő alatt él -, hogy több, a kultúrát 

és a közösségi életet népszerűsítő, illetve terjesztő az elmúlt években, évtizedekben 

fővárosunkban. Többek között megkezdődött a kaszinók és a lóversenyek térhódítása 

hazánkban, a kávéházak lettek a közösségi élet központjai. Ebben nagy szerepet játszott 

Széchenyi István, aki nyugaton tett útjai során ismerkedett meg a kaszinók világával és ismerte 

meg a lóversenyeket. Megalakult a Pesti Magyar Színház, ezzel a színtársulatok már nem csak 

vidéken, hanem a fővárosunkban is meg tudták vetni a lábukat. Ez a nyugatiasodás véleményem 

szerint rendkívül kedvező hatást gyakorol az ország kulturális életére, valamint a fejlődésére.  

A felsorolt intézmények segítik hazánkban társadalmi osztályomnak, az arisztokráciának 

fejlődését, illetve lehetőséget teremtenek a kultúra széles körben való, az átlagemberek között 

való elterjesztéséhez is. 

Stefi gróf angliai tartózkodása során a 

vendéglátói bevezették a zártkörű klubok 

világába. Ez az élmény akkora hatással volt rá, 

hogy elhatározta, hazánkban is megteremti ezt 

az intézményt. Ezért 46 társával együtt 

elhatározta, hogy meghonosítják 

Magyarországon is a kaszinókat, amelyek 

megteremtik a lehetőséget a nyugodt 

környezetben kikapcsolódni, valamint üzletelni vágyó férfiembereknek. A „100 Forintos 

befizetések” gyűjtésére minden bizonnyal az Olvasó is emlékszik. Ez adta meg az alaptőkét a 

Pesti Casino megalapításához. Aki nem járt még eme patinás intézményben, annak tudnia kell, 

hogy tökéletes helyet biztosít a társasági élet, valamint az üzleti tárgyalások lebonyolítására/ 

számára. Ezt megerősítvén különböző szabályok vonatkoznak a tagokra: a ház csak 

kereskedésre és tárgyalásra használatos; tilos a dohányzás, pipázás és a játék; illetve csendes 

beszéd kell uralkodjon a casinoban, hogy ne zavarják meg a tárgyalásokat. Bizonyos 

kaszinókban még könyvtár is rendelkezésére áll a művelődni vágyó vendégeknek. Azt hinné az 

Olvasó, hogy a Pesti Casino úri flanc, de igen nagyot tévedne! Nem csak az arisztokraták és a 

nemesek, hanem művelt átlagemberek számára is nyitva áll az intézmény kapuja, ámbár 

ezekben a kaszinókban létszámkorlátozások vannak életben, amit nem lehet túllépni. Ezzel már 

a fejlődés, a demokrácia és az egyenlőség irányába mutat, továbbá már nem számít annyira, 

hogy ki milyen társadalmi rétegbe született, inkább a vagyona, gazdagsága és az életben elért 

kvalitásai számítanak.  



Azok számára, akiknek nem világuk az üzlet és a 

tárgyalások, azoknak ajánlatosabb egy kávéházi 

nyugodt környezet, ahol vannak billiárdszobák 

és a hangulat is oldottabb. Ha nem is maga a kávé 

miatt fáradna be ide az átlagember, akkor a 

kávéivást övező rituálé és a vele 

összekapcsolódó kimódoltság miatt érdemes 

meglátogatni egy ilyen műintézményt. Egyéb 

italokat is lehet ezeken a helyeken fogyasztani, 

ráadásként ha az ember megéhez, akkor sem kell 

félni, mivel számos főétel és desszert közül lehet 

választani az étlapról. A szabad szellem szentélyeként is szokták manapság emlegetni ezeket a 

kávéházakat, ahol a törzsasztallal rendelkező vendégek a szokásos asztaltársaságukkal 

kötetlenül folytatják eszmecseréiket. Ezen felül az úgynevezett irodalmi kávéházakban a 

törzsvendégek főként íróink és költőink, akik itt folytatják véleménycseréiket. Itt dúlnak a 

pennaháborúk isten igazából! Érdekes, hogy maga a kávé már a török hódoltság idején is 

megjelent hazánkban, azonban a kávéházak csak a nyugatról érkezett kávékultúrával törtek be 

Magyarországra. Ezek a létesítmények igazán pazar kialakításúak: tükörfalakkal, márvány és 

kárpit-boritással, valamint drága szőnyegekkel kényezteti az oda érkező embereket. 

Széchenyi, visszatérve a tanulmányútjáról 

angol honból a következőket mondta: 

„Angliának három dolga van, amit meg kell 

tanulni: az alkotmány, a gépipar és a 

lótenyésztés”. Így hát angol mintára ki is 

dolgozta a versenyszabályzatot és 

arisztokrata társaival együtt meghonosította 

az angol Derbyk mintájára formált 

lóversenyeket. Budapesten az első versenyt 

az Üllői úti síkon, Angliából szerződtetett 

trénerekkel és angol lovasokkal tartotta. Aki kedvét leli eme gyönyörű állatokban, annak tiszta 

szívből tudom ajánlani ezeket az galoppversenyeket, amelyeken a kedvenc állatára fogadni is 

tud. Napjaink egyik legígéretesebb kancája Kincsem, egy impozáns angol telivér Blaskovich 

Ernő tulajdonában áll. Blaskovich egy jómódú, tekintélyes, nemesi származású nagybirtokos, 

aki a tápiószentmártoni ménes alapítója. 

A Nyugat-Európából indult polgárosodás, hazánkban is már igen nagy változásokat hozott. 

Modern nemzetté válunk mi is, ezek a műveltségi minták, életformák beépülnek a mi életünkbe 

is. Ennek a folyamatnak elindítója, szíve és lelke Széchenyi István gróf, aki lehet még akár a a 

“legnagyobb magyar” is! Ő az, aki a fent említett intézményeken kívül a letelepedett,- 

kőszínházak meghonosításában és a kultúra ilyen, disztingvált módon való átadásában, 

terjesztésében is segít hazánkat. A teátrum, mint tudjuk egy nagyon kellemes kulturális 

elfoglaltság. A mozgó színtársulatokat egyre inkább felváltják napjainkban a kőszínházak! És 

amióta magyar nyelven szólal meg Déryné és Lendvai a Pesti Magyar Színházban, azóta ki 

kíváncsi Schmid és Forst német teátrumára, amikor tódul a tömeg a nemzet színházába! Korunk 



eszméjének leghatásosabb hordozója ez az intézmény, ahol bizonyos előadások szabályos 

politikai gyűléssé váltak az utóbbi időben. A vándortársulatok echósszekerükön, kacifántos 

útvonalakat járnak be, viszik a kultúrát a legkisebb faluba is. A kiválasztott helyszíneken a 

lehetőségekhez mérten legjobb körülmények között, egy fedetlen faszínkörben, vendéglőben 

vagy a szabad ég alatt adják elő a színdarabjaikat. Manapság mind a vidéki, mind a Nemzeti 

Színházban a német előadások helyett már a francia iránydráma és vígjáték a jellemző. 

Megtekinthetik például Émile Augier, illetve Édouard Pailleron műveit. A Fourchambault 

család és Az egér igen népszerű darabok, amelyeket nyugodt szívvel tudom ajánlani kedves 

Olvasóinknak.  

Remélem, mindazoknak az Olvasóknak, akik eddig nem voltak jártasok  az úri módi 

művelődésében, és a nyugati kultúra hazánkba való eljutásának a történetével, talán e cikk 

elolvasása után kedvet kap a nemes szórakozásra és kulturálódásra 

Gondos Ágoston Dávid szépreményű újságíró 
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