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A KOLOZSVÁRI CASINO TÖRTÉNETE
AZ ALAPÍTÁSTÓL 1848-IG

A reformkor az új politikai gondolatok mellett a kulturális és a társasági életben is
változást hozott. Ennek egyik eredménye az egyesületi élet fellendülése, ezen belül is
a kaszinó intézménye, amely sok más kezdeményezés mellett Széchenyi István nevé-
hez fûzõdik. A casino olasz szó jelentése házacska, de emellett egy másik definícióval
is találkozunk a korabeli sajtóban. A Hasznos Mulatságok címû lap magyarázata sze-
rint a kaszinó szó Monte Cassino bencés kolostorára vezethetõ vissza. Már a középkor-
tól kezdve sok beteg érkezett gyógyulást remélve a bencés szerzetesekhez, akik ott-tar-
tózkodásuk alatt a kezelések mellett élénk társasági életet éltek.1

A gróf az angol mintán keresztül felismerte, hogy a fejlõdés és a haladás a közös
munkálkodás eredménye, s a kaszinó intézménye ennek szolgálatában jött létre. A köny-
vekbõl és a folyóiratokból beszerzett információkat a tagok megvitathatták, s ez egyfelõl
alkalmat teremtett a közvélemény formálására, másfelõl pedig lehetõség nyílt a vitakul-
túra fejlesztésére. A kaszinó egy másik, közismert funkciója a társadalmi és a vallási
különbségek elhalványítása, bár sok esetben egy adott városban a kaszinó mellett a vá-
rosi polgárság külön társalkodót alapított.2 Emellett az intézmény a szórakozásnak is 
teret engedett, hiszen a termekben lehetõség nyílt a játékra – például a biliárdozásra –,
s a tagok számára egy éttermet is fenntartottak. A „kaszinómozgalom” a Pesti Casino
létrejötte után gyorsan terjedt országszerte: 1828-ban Kaposváron, majd 1829-ben Sze-
geden is megalakult a helyi kaszinó, s Széchenyi munkásságának, valamint az ország-
gyûléseknek köszönhetõen 1833-ban már 29 kaszinó és olvasótársaság található Ma-
gyarországon és Erdélyben.3 Kevésbé ismert, hogy a Pesti, majd késõbb Nemzeti Casino
1827. évi megalakulása elõtt, már 1787-tõl létezett Budán egy kaszinó, amely nagy ha-
sonlóságot mutatott reformkori utódaival, s Brassóban az 1826-ban megalapított szász
kaszinó is korábbi Széchenyi kezdeményezésénél.4

A Kolozsvári Casino gondolatával legelõször Bölöni Farkas Sándor 1828. augusztus
11-i levelében találkozunk. Mint ebbõl kiderül, Wesselényi Miklós révén részvényese-
ket keresett, akik támogatnák a kaszinó megalapítását. Sajnos a megkérdezettekrõl, 
illetve a szervezés kapcsán összehívott gyûlés résztvevõirõl nem tudunk meg többet
annál, hogy többségük pénzhiányra hivatkozva nem támogatta a kezdeményezést, s 
a döntést a következõ összejövetelükre halasztották.5 A terv minden bizonnyal még
1828 õszén kellõ pártolóra talált, mivel Döbrentei Gábor az elinduló kaszinó támogatá-
sáról biztosította barátját, s elküldött neki egy példányt a Pesti Casino alapszabályából.6

Kettejük levelezésébõl csupán annyit tudunk meg, hogy a Luborics János arisztokraták
által kedvelt vendéglõjében berendezett olvasószoba kialakítását Bölöni Farkas Sándor
felügyelte, s kezdetben 15 lapot járattak. A kolozsvári postamester, Karlovszky János
1830 februárjában írt beszámolója szerint a társaság akkor 30 fõbõl állt, s a részvényes
tagok a magyar és a külföldi hírlapokhoz egyaránt hozzájutottak.7

Az alakuló közgyûlésre 1833. január 13-án került sor. Béldy Ferenc beszédében így
fogalmazta meg a kaszinó lényegét: „fõbb czélja a’ miveltebb társalkodás, nemzetiség
elõmozditása, a’ közértelem és érzés terjesztése”.8 Az alapítók – név szerint Bethlen 
János, Kendeffy Ádám, Bethlen Ádám, Mikes János, ifj. Bethlen Pál és Bölöni Farkas
Sándor – levelezés útján hívták fel a figyelmet kezdeményezésükre, s az alakuló köz-
gyûléskor már 173 tagja volt a Kolozsvári Casinónak. A tagság feltétele a részvényvásár-
lás volt, amely évi 20 forintba került, s mindenkinek legalább 4 évre elõre köteleznie
kellett magát az összeg kifizetésére. Mindenekelõtt egy alkalmas helyet kellett keresni-
ük; ebben Kendeffy Ádám nyújtott segítséget, aki 1834. április 24-ig a kaszinó rendel-76
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kezésére bocsátotta kolozsvári házát. A helyiségek bebútorozására gyûjtést szerveztek
a tagok között, amelybõl az alakuló közgyûlésig 1000 forintot sikerült összeszedniük.
A befolyt összegbõl Mikes János irányítása alatt elkezdték megvásárolni a szükséges
bútorokat, de az adományokat a továbbiakban is várták a tagoktól. További kiadást je-
lentett a folyóiratok elõfizetése és beszerzése is. Az 1828-ban járatott 15 laphoz képest
az elsõ jegyzõkönyv már 35 sajtóorgánumról tesz említést. A legfontosabb hazai hírla-
pok mellett egy francia és több német nyelvû újságot is találunk a listában, s a paletta 
a tematika terén is színesedett. A kaszinó által járatott lapok sokszínûségére ad magya-
rázatot Bölöni Farkas Sándor a kaszinói javallatkönyvbe írt egyik bejegyzése: „Ezen
szent czél, a világosságnak és közértelmességnek terjesztése levén a mi egyesületünk-
nek, a kolozsvári Casinónak legfõbb törekvése, ennek elérésére általában két módot ta-
lálunk gondolhatónak: a) A nevelés által a serdülõ generatiót formálni; b) Könyvek 
s nevezetesen folyó írások által a meglettebb értelmet érlelni.”9 Az irodalmi és mûvé-
szeti lapokat az Aurora és az Uránia mellett a Jenaer Literaturzeitung képviselte, de 
a német nyelvû újságok között találunk lótenyésztéssel foglalkozó, vadászati és erdé-
szeti, kertészeti, sõt hadtudományi lapot is. Ahogy a közgyûlés egyik határozatából 
kiderül, a kaszinó tagjai közül többen is ellenezték a német nyelvû sajtóorgánumok
megrendelését, azonban a magyarul nem tudó részvényesekre és vendégekre való te-
kintettel ezeket mégiscsak beszerezték.10

A január 13-i, Bánffy János elnöklete alatt lezajló alakuló közgyûlésen került sor 
a tisztségviselõk megválasztására. A kaszinó vezetését ellátó három igazgató – Bethlen
János, Kendeffy Ádám és Mikes János – az alapítók közül került ki, a jegyzõ Gyergyai
Ferenc, a kolozsvári városi tanács fõjegyzõje lett, a pénztárosnak pedig Szábel Meny-
hárt kereskedõt szavazták meg a részvényesek.11 A közgyûlés megválasztotta a 14 tag-
ból álló választmányt, s döntöttek arról is, hogy a kaszinó éttermének vezetését Ajtai
András vendéglõsre bízzák.12

Az alakuló közgyûlés határozatának értelmében az elfogadott szabályzatot elküld-
ték a tagoknak, emellett a sajtóban is közzétették a hírt a kolozsvári kaszinó megnyitá-
sáról. Az eseményrõl az Erdélyi Híradó mellett a Jelenkor és a Hazai ’s Külföldi Tudósí-
tások is beszámolt, s ahogy a tudósításokból kiderül, az elsõ gyûlésen mintegy 100 ka-
szinói részvényes jelent meg.13 Ahogy az Béldy Ferenc 1833. január 13-i beszédébõl is
kiderül, a szabályzat megalkotásában elévülhetetlen érdemei voltak Bölöni Farkas Sán-
dornak. A jegyzõkönyv szerint neve a legelsõ részvényesek között szerepelt, továbbá
jól mutatja kaszinóbeli népszerûségét, hogy a választmányba a legtöbb szavazattal vá-
lasztották meg társai.14 A késõbbiekben is találkozunk olyan hírrel, amely a Bölöni
iránt tanúsított tiszteletrõl és szeretetrõl tanúskodik: az 1835. évi elsõ közgyûlésen 
a Kolozsvári Casino tagjai annak ellenére is meg akarták hosszabbítani igazgatói tiszté-
ben, hogy a szabályzat ezt tiltotta. Bölöni azonban visszautasította az ajánlatot arra hi-
vatkozva, hogy egyéb kötelezettségei miatt nem tudja tovább ellátni az igazgatói
feladatokat.15 Érdemeit azonban nem csupán a Kolozsvári Casino ismerte el: a Nagy-
enyedi Casino tiszteletbeli tagjává választotta, s 1835. január 18-án a Zilahon mûködõ
Közép-Szolnoki Casino az Utazás Észak-Amerikában címû mûvéért egy ezüst billiko-
mot – vagyis ivóserleget – ajándékozott Bölöni Farkas Sándornak, amelyet egy beszéd
kíséretében Wesselényi Miklós adott át az ünnepeltnek.16

A pesti Nemzeti Casino mintájára elkészített szabályzat lefektette a mûködés kerete-
it, valamint a tagokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A vezetõség a 3 igazgatóból,
a 14 választmányi tagból, a jegyzõbõl és a pénztárosból állt, akik havonta legalább egy-
szer, a hónap elsõ napján gyûlést tartottak, és döntöttek az új tagok felvételérõl, illetve
megbeszélték a kaszinó mûködésével kapcsolatos ügyeket. A jegyzõ és a pénztáros egy
éven keresztül töltötte be tisztségét, s esetükben a tisztújításra mindig a januári köz-
gyûlésen került sor. Félévente sorshúzással kiválasztottak 1 igazgatót és 7 választmányi
tagot, akiket lecseréltek, s utódaikat a közgyûlés választotta meg. A kiesõket a kaszinó
tagjai újraválaszthatták, azonban egymás után kettõnél többször senki sem tölthette be
tisztségét, legalább fél év szünetet kellett tartani. A kaszinó évente két közgyûlést tar-
tott, amelyen minden tagnak hozzászólási és szavazati joga volt. Ennek elsõdleges fel-
adata a tisztségviselõk megválasztása volt, azonban itt kerültek megbeszélésre 
a kaszinót érintõ fontosabb ügyek, valamint az alapszabály pontjainak módosításai is,
továbbá a jegyzõnek és a pénztárosnak ekkor kellett számot adnia tevékenységérõl. história
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A részvényesek az igazgató engedélyével bevezethettek egy nem Kolozsváron élõ mû-
vészt, tudóst vagy katonát a kaszinóba, aki 8, illetve további 14 napig kaphatott enge-
délyt a bejárásra. Emellett a választmány fenntartotta magának a jogot arra, hogy a vá-
roson átutazó híres embereket meghívja a kaszinóba, továbbá az általuk kiválasztott
helyi mûvészeknek és tudósoknak egy évig ingyenes tagságot biztosíthattak.17

Sajnos a Kolozsvári Casino szabályzataiból és névsoraiból, amelyeket általában
évente jelentettek meg, a vizsgált idõszakból csupán kettõ maradt ránk, az 1833. és az
1842. évi. Az Erdélyi Híradó hasábjain megjelent közgyûlési jelentésekbõl azonban
nagyjából rekonstruálni lehet a kaszinó anyagi helyzetét, továbbá taglétszámának és
szabályainak változásait. A szabályok módosítása rámutat arra is, hogy a Kolozsvári
Casino közösségi élete nem volt mindig súrlódásoktól mentes. 

Az alakuló közgyûlés után szûk egy hónappal Gyulay Lajos naplója már arról
árulkodik, hogy a szabályzatban voltak finomításra szoruló pontok. „Délután a vá-
lasztottságnak gyûlése volt, melybe az actionariusok [részvényesek] nem bocsáttat-
tak be, melyért szívembõl is haragudtam. Nem szeretem még egy rongyos kaszinó vá-
lasztottságának tirannizmusa alatt nyögni” – olvashatjuk Gyulay naplójában.18 A gróf
minden bizonnyal nem lehetett egyedül véleményével, ugyanis az 1833. évi második
közgyûlés módosította a választmány gyûléseire vonatkozó pontot, s ezt követõen azo-
kon a tagok is részt vehettek, de nem szólhattak hozzá a témákhoz.19

Egy másik konfliktusra, amelynek fõszereplõje Wesselényi Miklós volt, 1835 janu-
árjának végén került sor. „Vesselényi egy indítványt tett, mely szerint javallja, hogy az
országgyûlési tagok szívesen látott vendégei legyenek a kaszinónak, mégpedig megkü-
lönböztetve, reájok ne ballotiroztassék. Indítványa elsõ ága elfogadtatott, de az ellen,
hogy ballotirozás [titkos szavazás] nélkül bévétessenek, elsõ én költem fel, és azt
mondtam, hogy a kaszinóban mind egyformák vagyunk… Vesselényi úgy megharagu-
dott, hogy odahagyta a kaszinót, és azt mondta, hogy többé a küszöbére sem fog lépni”
– számolt be a történtekrõl diáriumának hasábjain Gyulay.20 Wesselényi javaslatának
elsõ felét végül mégis elfogadta a közgyûlés, s az országgyûlés résztvevõi a vonatkozó
szabályok mellett vendégként vehettek részt a kaszinó életében, azonban másokkal
szemben nem részesítették õket elõnyben a szavazás nélküli felvétellel.21

Nemcsak egy-egy személy között találkozunk konfliktusokkal és nézeteltérésekkel,
hanem a férfiak és a nõk között is. Ahogy a Kolozsvári Casino egyik külföldi tagja, John
Paget útleírásából kiderül, a kolozsvári hölgyek nehezteltek a kaszinóra, amely amel-
lett, hogy csak férfiak lehettek a tagjai, elvonta szalonjaiktól a vendégeket.22 Így 1839
decemberében megalakítják az arisztokrata hölgyek olvasótársaságát, amelybe „férfiak
felvétetni semmi esetre sem fognak”.23

A részvényesek száma az alapítást követõen folyamatosan növekedést mutat. Nem
sokkal az alapító közgyûlés után a tagok száma már 226 volt, s 1835 augusztusában 
a Kolozsvári Casino már 288 taggal rendelkezett.24 Az Erdélyi Híradóban fennmaradt
féléves jelentések alapján az alapítástól 1848-ig tartó idõszakban 1836 augusztusában
volt a legtöbb a részvényesek száma, 295.25 Ezután azonban egy nagyobb visszaesés kö-
vetkezett be, mivel 1838 februárjában már csak 184 tagról számolt be a kolozsvári kaszi-
nó közgyûlési jelentése.26 Ennek okát valószínûleg az elsõ négyéves részvényvásárlási kö-
telezettség lejártában, valamint a Polgári Társalkodó 1837. szeptemberi megalakulásában
kell keresnünk. Ilyen jelentõs visszaeséssel a késõbbiekben nem találkozunk; ugyan a kö-
zel 300 fõs taglétszámot a szabadságharcig nem érték el, 1841 februárjában már 251 rész-
vényes tagjuk van, és még 1848 februárjában is 200 taggal rendelkeznek.27

A tagok létszámával a Kolozsvári Casino vagyona is folyamatosan növekedett. A be-
folyt tagdíjakból a mûködés költségeit finanszírozták, a fennmaradt összeg egy részét
pedig kamatoztatták. Külön bevételi forrást képezett a kártyapénz, amelyet a kártyázók
fizettek a kaszinónak, mivel a szerencsejáték a szabályzat értelmében tilos volt. Az így
befolyt jövedelembõl gyarapították a könyvtárat, s a félévente megjelenõ beszámolók-
ban ezt a tételt külön is feltüntették. Mindemellett a kaszinó lehetõséget biztosított arra
is, hogy bálok és egyéb rendezvények céljából bérbe vegyék termeit, s a kártyapénzbõl
származó bevételekhez hasonlóan féléves jelentéseikben általában ezeket is külön feltün-
tették. A kiadások között szerepelt a folyóiratok elõfizetésének díja, a könyvtárba beszer-
zett mûvek ára, valamint az ingatlan bérleti díja. A kaszinó négyfõs személyzettel is ren-
delkezett, akik a szabályzat értelmében nem fogadhattak el pénzt a tagoktól.2878
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1834 áprilisában bérbe vették Kendeffy Ádám házát s annak 15 szobáját, valamint
az azzal szomszédos, Nussbaumer József tulajdonában álló épület 5 bebútorozott
szobáját.29 1836 januárjában merült fel a saját ingatlan vásárlásának terve,30 a pénzügyi
helyzet azonban csak 1839-ben tette lehetõvé, hogy valódi intézkedéseket hozzanak. 
A közgyûlés által elfogadott terv szerint a Kolozsvári Casino meglévõ 9000 forintra 
rúgó vagyona mellé még 8000 forintot kellett volna összegyûjteniük. Ennek érdekében
lehetõvé tették, hogy azok, akik öt évre egy összegben, készpénzzel megvásárolják rész-
vényeiket, 100 forint helyett 80 forintért jussanak azokhoz, s életük végéig kedvezmé-
nyesen vásárolhassák meg a részvényeket. Így 100 kaszinótag befizetésével összegyûlt
volna a szükséges összeg, s a kedvezményes részvényvásárlásra 1839 decemberéig ad-
tak határidõt.31 A kezdeményezés azonban nem hozta meg a kívánt eredményt: 1840
februárjáig csupán 11 tag támogatta ilyen formában az ingatlanvásárlást, ezért az au-
gusztusi közgyûlésig, majd 1841. május 1-ig meghosszabbították a határidõt.32 Ezt kö-
vetõen vélhetõen leállították a gyûjtést, mivel a félévi jelentésekben nem találunk rá
utalást. A kaszinó így továbbra is bérbe vett ingatlanokban mûködött: 1842-ben Wes-
selényi Farkas házát bérelték ki, majd 1843 áprilisában Kendeffy Ádám özvegyének 
házába költöztek.33

A stabil pénzügyi helyzet és a mûködési költségek elõteremtése nemcsak a tagság
létszámától, hanem a részvényesek fizetési hajlandóságától is nagymértékben függött.
1835-ben találkozunk elõször a tartozásokkal, valamint a tartozókra vonatkozó szabá-
lyokkal – ekkor minden bizonnyal a szabályzatot is módosították –, miszerint egyszeri
felszólítás után törvényes úton behajtják a tartozást.34 A problémával Bölöni Farkas
Sándor naplójában is találkozunk: 1835. január 25-i naplóbejegyzésében a kaszinó tag-
jainak fizetéstõl való ódzkodására panaszkodik, és csalódottságának ad hangot: „…a
Casino hanyatlani kezdett tónusát sok kedvetlenség nélkül nem vagyok képes helyre-
hozni. A Casino nekem soká kedvenc ideám volt, attól igen sokat reméltem… Azt hit-
tem, csak a kezdet bajos, de practicai folyamatja mindinkább csüggeszt.”35 Az 1836 au-
gusztusában megjelent közgyûlési beszámolóban már azt olvashatjuk, hogy „a’ részvé-
nyesek közül… részvénnyöket sokan meg nem fizetvén, azokra nézve még egyszeri
meg szóllitás, ’s azután tartozásuknak törvényes elégvétel útjáni felszedésök
határoztatott”.36 1838-tól a félévi jelentések rendszeres elemévé vált, hogy a közgyûlés
a tartozások behajtását a választmányra bízza, de még 1839-ben is voltak kifizetetlen
részvények, bár a kintlévõségek összegérõl nem tudunk meg semmit a jelentésekbõl.37

A problémára a közgyûlés a szabályok módosításával keresett megoldást. Az 1840. évi
második közgyûlésen „arra nézve, hogy a’ részvények pontosabban befizettessenek,
újabb megszorító és a’ felszólító levelekbe tisztán beírandó törvényczikk hozatott”.38

Ugyan az új szabályt nem ismerjük, annyi azonban az 1842. évi szabályzatból kiderül,
hogy a tartozókat kétszer szólították fel a fizetésre, ezt követõen nevüket kiírták egy
táblára a bejáratnál, s addig nem léphettek be a kaszinóba, amíg nem rendezték
adósságukat.39

A Kolozsvári Casino anyagi javait nem csupán a pénzbeli bevételek képezték. Már az
elsõ, 1833-ban megjelent szabályzatban olvashatunk a mûtárgy- és ritkasággyûjtemény lét-
rehozásának szándékáról, s annak megvalósításához a tagok felajánlásait várták.40 A gyûj-
teményekkel kapcsolatban az elsõ adataink a könyvtár gyarapodásáról vannak. 
A jelentésekben a legtöbbször feltüntetik, mennyi pénz folyt be a kártyapénzrõl, s ebbõl
mennyit költöttek el könyvek vásárlására. 1835 januárja és augusztusa között 134, 1836
ugyanezen idõszakában 230 könyvet vásároltak, s 1837 februárjában a kaszinó könyv-
állománya már 1000 kötetre rúgott.41 Az 1844 elején már 2722 kötetbõl álló könyvtár-
ba napi 8 órás munkaidõben egy könyvtárost is felvettek.42 A könyvállomány gyarapítá-
sát tovább folytatták, s ennek eredményeként 1847 augusztusában a bibliotéka polcain
már 3216 könyv foglalt helyet. Még ugyanebben az évben a részvényesek számára lehetõ-
vé tették a könyvkölcsönzést, bár ez nem vonatkozott minden mûre, például a szótárakra,
névtárakra és a folyóiratokra. A kölcsönzési idõ egy hónap volt, s a kaszinó tagjainak elõ-
re kaucióba kellett helyezniük a könyv árát, amelyet csak akkor kaptak vissza, ha idõben
és épségben visszaszolgáltatták a mûvet. Az egy hónap kölcsönzési idõ lejárta után 1 kraj-
cár késedelmi díjat számoltak fel naponként. A kölcsönzõ tagoknak a könyvkiadási jegy-
zékbe fel kellett írni nevüket és a mû címét, s az elõkészített könyvet másnap vehették át
a jegyzõnél, aki mindennap délután 4 és 5 óra között látta el könyvkiadási feladatait.43 história
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A bibliotéka mellett más gyûjteményekkel is találkozunk a közgyûlési jelentésekben.
1839 januárjában Gyulay Lajos felajánlásából létrejött a kaszinó érmegyûjteménye. 
A Gyulay által adományozott török pénzek mellett, melyeket keleti utazásáról hozott
haza, ókori görög és római, kora újkori erdélyi és kortárs külföldi érmékkel is gazdago-
dott a Kolozsvári Casino éremtára. A gyûjteményt a kaszinó termeiben ki is állították,
s kurátorának Bölöni Farkas Sándort választották meg, akit 1839 szeptemberében Incze
Mihály követett, majd 1841 februárjától ismét Bölöni látta el a gyûjtemény
felügyeletét.44 Az adományozók között ott találjuk többek között a Bánffy és a Bethlen
család tagjait, Wesselényi Ferencet, valamint Degenfeld Ottót.45 Az éremtár a felajánlá-
soknak köszönhetõen 1848 februárjában már 21 arany-, 709 ezüst- és 444 rézérmét
tartalmazott.46 Az 1840 augusztusában megjelent jelentésben szerepel elõször a pecsét-
gyûjtemény, amely 1848 elején 117 darabot foglalt magába.47 Mindezeket kiegészítette
egy ásványgyûjtemény is, amely az érmegyûjtemény létrehozásakor már minden 
bizonnyal létezett: 1844 februárjában 400 darabot számlált, s ez a szám 1848-ig válto-
zatlan volt.48 A gyûjtemények darabjai mellett egy-egy alkalommal egzotikus tárgyak is
kiállításra kerültek a kaszinó termeiben. Az Erdélyi Híradó 1841. április 9-i számának
olvasói az alábbiról értesülhettek: „A’ casino olvasó szobájában két nagy fog, egy láb-
szár, egy forgó csont láthatók, mellyek nemes Doboka vármegyében Ördögkuton talál-
tattak. Geognostáink elefánt tetemnek tartják. Hasonló csontok találtatnak még ugyan
Doboka vármegyében a drági határon.”49

A Kolozsvári Casino tagjaival nem csupán a névsorokban találkozhatunk, több más
kolozsvári egyesületben, kulturális és gazdasági kezdeményezésben is részt vettek. Kö-
zösségi szinten a kaszinó 1838-tól közgyûlési határozattal egy színházi páholy rendsze-
res bérlésével támogatta a kolozsvári színjátszást, továbbá részvények vásárlásával 
segítették a kolozsvári répacukorgyárat.50 A kultúrapártolás terén a színház mellett a
kolozsvári zenei egyesületek életében is találkozunk kaszinótagokkal. A Muzsikai Szor-
galom Társaság elnöki tisztét 1834-tõl a Kolozsvári Casino egyik alapítója, Mikes János
látta el, tagjai között ott volt Szábel Menyhárt is, s az egyesületbõl ugyanebben az év-
ben kiváló Templomi és Színészi Muzsikai Társaság a korábban már említett jegyzõ,
Gyergyai Ferenc vezetésével jött létre. A két társaság egyesülésével 1836 novemberé-
ben Muzsikai Conservatorium néven létrejött szervezõdés számára egy másik kaszinó-
részvényes, Bethlen Domokos ajánlotta fel házának egyik termét a havonta megrende-
zett hangversenyek színteréül.51 Bethlen Ferenc – akivel csak az 1842. évi névsorban
találkozunk – 1834-ben Mûvelõdés barátai néven életre hívott egy társaságot, amely
célját a beszéd gyakorlásában és tökéletesítésében jelölte meg, akár szabadon, akár
felolvasással.52 A részvényesek nevei a gazdasági kezdeményezéseknél is felbukkan-
nak. Amellett, hogy az Erdélyi Gazdasági Egyesület elsõ gyûlését a Kolozsvári Casino
épületében tartották – s a késõbbiekben is több alkalommal ez adott otthont az egyesü-
let közgyûléseinek – a kezdeményezõ, Teleki Domokos mellett a támogatói ívet aláírók
túlnyomó többsége a kaszinó 1842. évi névsorában is szerepel. Ennek tükrében nem
meglepõ, hogy az 1844. évi megalakulást követõen az egyesület vezetését ellátó 23 fõ-
bõl csak 3 személy nem volt a Kolozsvári Casino tagja.53

A Kolozsvári Casino mellett egy másik, hasonló célokkal rendelkezõ szervezõdés is
létrejött a városban. 1837 szeptemberében Tauffer József kereskedõ vezetésével meg-
alakult a kolozsvári Polgári Társalkodó. A korabeli közhiedelemmel ellentétben a Tár-
salkodó nem akart a Casino vetélytársa lenni, mivel – ahogy azt az Erdélyi Híradó 1843.
február 24-i számában megjelent közleményükben hangsúlyozták – a két intézmény
célja közös volt. Szabályainak legtöbb pontja, valamint szervezeti felépítése is hason-
lóságot mutat a Casino mûködésével, bár tagsági díja lényegesen kevesebb, 6 forint
volt. A tagság tekintetében viszont lényeges különbséget mutat a két társaság: a köz-
nyelvben „úri kaszinóként” ismert intézménnyel szemben a Társalkodó tagjai elsõsor-
ban a városi polgárság soraiból kerültek ki.54 A Polgári Társalkodó sikerét mutatja, hogy
1840 tavaszán szabályait átvéve és alkalmazva alakult meg a nagyszebeni Polgári
Casino.55 A korabeli sajtóban megjelent tudósítások alapján az 1848-as események kap-
csán is aktívabbnak mutatkoztak, mint az „úri kaszinó”: május végén a sajtóban meg-
jelent, magyar kormányt illetõ vádak ellen tiltakozásukat fejezték ki, júniusban pedig
közgyûlésük 400 forintot szavazott meg a honvédelmi kiadások támogatására.56
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A Kolozsvári Casino Bölöni Farkas Sándor által életre hívott elõdje 1828-ban Erdély
második kaszinójaként jött létre. Az 1833. évi szervezeti megalakulást követõen a tár-
sasági élet egy új színtere jelent meg a városban, amely a szórakozási lehetõségek mel-
lett teret adott a vitának és az eszmecserének is. Az anyagi helyzetet tekintve stabili-
tást és fejlõdést láthatunk. Bár az ingatlanvásárlás terve kudarcba fulladt, valamint 
a tagok is felhalmoztak bizonyos mértékû tartozást, a vizsgált korszakban a kaszinó
nemcsak fenn tudta tartani magát, hanem a részvényesek felajánlásaiból és vásárlások
útján egy gazdag könyvtár mellett egyéb gyûjteménnyel is bírtak. A részvényesek pe-
dig nemcsak a kaszinó életében vettek részt, hanem a reformkori kolozsvári kulturális
és gazdasági kezdeményezésekben is aktívan szerepet vállaltak.
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