
Golfütő, treff és egy maroknyi ember
És mi a közös bennük? Aggodalomra semmi ok, ha nem egyértelmű, a választ 

legfeljebb csak egy rendkívül tájékozott nyelvész mondaná meg hosszas 
gondolkodás után. Elárulom, mind a klub szóhoz kapcsolódnak.  

A társasélet, társaskör szinonimájaként ismert szó etimológiája ugyanis  
éppen olyan színes és változatos, mint maga a klubélet történelmi alakulása.

Könyves Klaudia
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A klub elnevezés az angol ’club’ szó nyomán terjedt el, ami 

még manapság is számos különféle jelentéssel bír – hasz-

nálják például golfütőre, vagy a treff kártyalapra, de a szó 

eredeti jelentésében is ismert: bot, bunkósbot, ütő, husáng. 

És mi köze ennek a klubélethez? Egyfelől a középkor végén 

az ellenséget teljesen összezavaró hadmozdulatot is ezzel 

a katonai szakszóval fejezték ki – vagyis az embercsoport, 

összeverődés jelentése innen ragadhatott rá. Másfelől 

az 1600-as években gyakran jelent meg igeként is a szó, 

méghozzá olyan összefüggésben, hogy többen összeálltak, 

csoportosultak („clubbed”), hogy az összejöveteleik 

költségén osztozzanak. Mindezeket alátámasztja a szó 

skandináv (svéd) eredete is, ami annyit tesz: „egy maroknyi 

ember”. (Az már csak külön érdekesség, hogy ennek a klub 

szónak a rokona a klumpa, vagyis fapapucs szó is, melynek 

ógermán jelentése az angol jelentéshez hasonlóan utal 

a halomra, rakásra, tömegre és a tuskóra, tönkre egyaránt). 

De hogyan is alakult ki a klubéletre való igény a történelem 

során?

Épphogy beköszöntött a 17. század, amikor Anglia és Skócia 

vidékein már rendkívül színes és mozgalmas klubélet folyt. 

(London utcáit járva még ma is rátalálhatunk a régi nevezetes 

klubok maradványaira, és felfedezhetjük a garantáltan 

izgalmas részletekkel fűszerezett történetüket). A társasá-

gokba, egyesületekbe a közös érdeklődés vagy közös cél 

érdekében tömörültek, ám ezeket a klubokat már ekkor 

igencsak sokféle arculat jellemezte: a szivarozó, újságot 

böngésző, portóit iszogató talpig úriemberek zártkörű 

elitklubjaik mellett jól megfértek a hírekre éhező munkások 

találkozói a helyi ivókban, fogadókban, és az eddigre már 

elszaporodó kávéházakban, ahol a törzsvendégek számára 

– mintegy második otthonukba – még postai üzenetet is 

hagyhattak. Az angol club szó eredeti jelentése (husáng, 

ütő, bunkósbot) is a kocsmavilág lenyomata, miközben 

a golfhoz és a teniszhez hasonló, még öltözetében is kifeje-

zett eleganciát megkövetelő sportok egyesülete is clubként 

ismert (az első golfklub is ezekben az időkben született 

meg Skóciában). A sokféleség jegyében így válik ebben 

a világban a fegyverként számon tartott bunkósbot egyedi 

készítésű, nemes, olykor királyi golfütővé. 

Tömérdek izgalmas leírás megemlékezik arról, hogy 

a szórakozás mennyire meghatározta a korai klubélet 

világát. Sokáig az állatviadalok jelentették az összejövetelek 

fénypontját (patkánytól a medvéig mindenféle küzdelem 

előfordult), majd a közös zenélés, az ivászat, és a sport 

mellett a klub nem sokkal később az üzleti élet színterévé is 

vált. A kisebb adás-vételek nyomán rövid idő alatt nagy 

üzleti vállalkozások vertek gyökeret ezekben a körökben, 

kávé- és borkereskedések virágoztak fel nem mindennapi 

termékeikkel, és innen már csak egy kis lépés volt a klubok 

politikai hovatartozás szerinti megkülönböztetése. 

Hogy hány befolyásos ember sorsa dőlhetett el két kártya-

parti között, és mennyi forradalmi törekvés született meg 

a klubélet szárnyai alatt, az manapság kevésbé csodálko-

zásra méltó mint az, hogy hogyan lehet rajongani az 

operaáriákért és a bika- vagy medveviadalokért egyaránt, 

kiváltképp egy helyszínen, egy időben, és hogyan lehet egy 

– ma már komolyzeneinek titulált – koncerten kártyázni, 

beszélgetni, vitatkozni, majd lerészegedni... 

A magyar klubéletet ehhez képest visszafogottság jelle-

mezte. Első hivatalosan működő klubként az 1827 nyarán, 

Széchenyi István gróf által alapított Pesti Casinót tartja 

nyilván a történelem, ami már a kezdetektől fogva a politi-

zálás fórumaként működött. Az olasz ’casa’ (ház, otthon) 

szóból eredeztethető kaszinók világától látványosan 

különböztek a munkásklubok, illetve nagy számban voltak 

jelen a vallási társaskörök (katholikus klubok – ahogy 

hívták). Így a magyar klubéletben hamar beköszöntöttek 

a zárt körű és felvételhez kötött, olykor titkos klubok.  

És ha már szó esett etimológiai kérdésekről, akkor idézzük 

fel egy régi magyar szavunkat, a gyűldét, amiről a következő 

meghatározás olvasható egy 1862-ből származó szótárban: 

„hely, hová társalgás, mulatság, értekezés kedvéért többen 

öszve szoktak gyűlni”. 

Ha a mai komolyzenei klubélet palettájára vetünk egy 

pillantást, akkor elmondhatjuk, hogy napról napra egyre 

több szín tűnik fel a palettán, és egyre több fórumon jelenik 

meg az értékes, minőségi, egyedülálló célzatosság. 

Felismerve rohanó világunk felszínes, csillogó csomagoló-

papírba bugyolált tömegcikkeit, szerencsére egyre nő az 

értékre, a minőségi tartalomra vágyók közönsége/közössége, 

és ebben az is szerepet játszik, hogy a tudomány és az 

ismeretterjesztés között tátongó szakadék ma már könnyű-

szerrel áthidalható. Könyvtárak, kávézók, szalonok, bemu-

tatótermek adnak otthont a tudományos-ismeretterjesztő 

előadásoknak, de ami még ennél meghatározóbb, az 

a lehetőség az előadások utáni beszélgetésre, a kérdések 

megvitatására, az eszmecserére. Ennek az elhivatottságnak 

a mentén jött létre az Andrássy út 20. szám alatt található 

Allegro Club is, melynek keretében havi rendszerességgel 

találkoznak művészek, lelkes zeneszeretők, szakemberek, 

hogy beszélgessenek zenéről, művészetről, vagy olyan 

témákról, mint a hangrögzítés története, a zenei anyagok 

megőrzése, archiválása, vagy a pszichoakusztika. A szerve-

zők hisznek abban, hogy a hagyomány és az érték változat-

lanul meghatározó a ma emberének életében is, és a zene 

része ennek az értékformálásnak, hiszen a zene különleges 

kapcsolatot teremt az emberek között. A tudatos közösség-

építés és közösséghez való tartozás pedig nem csak az 

egyéni szakmai előmenetelt támogatja, hanem ez az, ami 

az emberi értékek megőrzésében és további létrehozásá-

ban is előreviheti a világot.

(A cikk az Allegro Audio Kft.-vel és Allegro Clubbal együtt-

működésben készült.)


