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Évszázados múltja van a civil szférának 

2015. szeptember 18. 18:00 Papp Gábor  

Körök, egyletek, a civil társadalom története címmel rendezett konferenciát pénteken a 

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára a gyulai városháza dísztermében. A 

megannyi érdekességet tartogató előadássorozat egyebek mellett rámutatott arra, hogy a 

civil szféra működése nem a rendszerváltás időszakában kezdődött hazánkban, hanem 

annál sokkal régebbre, évszázadokkal ezelőttig nyúlik vissza.  
 

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntőjében arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a Békés megyei levéltár tematikus konferenciái mindig egy bizonyos téma 

köré rendeződnek, az előadások pedig amellett, hogy jó néhány szakmai újdonságot hoznak, a 

szélesebb érdeklődésre is joggal tartanak számot.  

— A szakemberek főként társadalomtörténeti megközelítésre törekednek — fogalmazott a 

főigazgató. — S, hogy minél többekhez jussanak el az információk, az értekezések anyagát 

kötetekben is igyekeznek megjeleníteni.  

Kiemelte, a különböző egyletek, szerveződések szinte minden területen működtek a 18-19. 

században, melynek a mai napig fontos üzenete van, a mai társadalom számára is lényeges. 

Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság 

helyettes államtitkára hangsúlyozta, nagy jelentősége van annak, hogy rávilágítsunk azokra az 

értékekre, amelyek nem a rendszerváltás után kezdtek kibontakozni, múltjuk, hagyományaik 

ennél régebbre nyúlnak vissza. 

— A mai fiatalokkal is meg kell ismertetnünk, hogy az olvasókörök, egyletek a polgári 

társadalom kialakulásának alapját biztosították — hangsúlyozta a helyettes államtitkár. — A 

levéltári kutatások ezért sem csak a szakmának, az egész magyar társadalomnak szólnak. 

Tudatosítani kell azt a nem új keletű dolgot, hogy az aktív polgári lét alapja a közösségi 

munkában való részvétel.  

Závogyán Magdolna ezzel kapcsolatban nyomatékosította, a 18. század második felében 

megszületett, a nemzeti kultúrát, a társadalmi haladást szolgáló egyesületek csíráit végig lehet 

vezetni napjainkig. Azok a kis településeken, egyes városrészeken a szocializmus alatt is 

megmaradtak. 

— Látható, hogy voltak időszakok, amikor szankcionálták a különböző civil szerveződéseket. 

Ez nem csak a szocializmus terméke volt, hiszen a polgári és nemzeti jellegű törekvések is 

megfogalmazódtak. 

Kövér György nyitóelőadásában a civil társadalom fogalomtörténetéről szólt.  

— Érdekes dolog, hogy ma a civil szféra alatt a nem politikai szerveződéseket értjük, míg 

korában ugyanez a politizáló társadalmat jelentette — ecsetelte az ELTE egyetemi tanára. — 

A reformkorban korai értelemben használták a társulás kifejezést, hiszen az egyszerre volt 

civil szerveződés és politizáló törekvés. A kaszinókban például vastagon politizáltak. A 
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dualizmusban, mivel megszülettek a pártok, a magánélet szerveződésére használták. A két 

terület azonban összefonódott, hiszen valaki már azzal is döntött arról, hogy 48-as vagy 

kormánypárti lesz, hogy melyik olvasókörbe iratkozott be. 

Bódán Zsolt, az MNL Békés Megyei Levéltára történész-levéltárosa a Csabai Kaszinó 

reformkori történetét elevenített fel, ami 1842-ben, a megyében ötödikként alakult. A korabeli 

kaszinókról azt kell tudni, hogy a demokrácia meghonosítói voltak az akkori közéletben.  

Felépítésük, szervezetük a modern demokrácia működési elveit követte. A tisztviselőket 

választották, létezett számonkérhetőség, visszahívhatóság - ezek mind-mind a Csabai 

Kaszinóban is működtek. A közegben a reformkor aktív közszereplői gyakorolhatták későbbi 

hivatásukat, felkészülhettek arra a szerepre, amit a polgári Magyarország megteremtésében 

játszottak.  

A Csabai Kaszinó a reformkor liberális ellenzéki eszmevilágát képviselte, és ez jó néhány 

vonatkozásában meg is nyilvánult. Kiemelt fontosságú volt a magyar nyelv és irodalom ügye, 

könyvtárában a legjelentősebb magyar írók munkái szerepeltek, de tevékenységük nem csak 

az olvasásról szólt, aktív gyakorlati tevékenységet végeztek a megye és a város közéletében. 

Gazdasági egyletet alakítottak, műkedvelő színjátszó kört hoztak létre, rendszeresen 

jótékonykodtak, például az árvízkárosultak javára. 

Dr. Erdész Ádám, az MNL Békés Megyei Levéltárának igazgatója előadásában arra kereste a 

választ, hogy a körök, egyletek milyen súllyal voltak jelen, társadalomszervező szerepet 

játszottak-e Gyula életében a dualizmus időszakában. A XX. század elején több mint 60 

egyesületet regisztráltak a településen. A lakosság 33 százaléka egyletbe, egyesületbe 

tartozott, így társadalomépítő szerepük elvitathatatlan. 

A konferencián több más érdekes előadás is elhangzott, például egy csabai futball klub száz 

éves történetéről is. 
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A civil társadalom történetét állítja fókuszba a Békés Megyei 

Levéltár konferenciája 

 
Szeptember 18-án, pénteken 10 órakor a gyulai városháza dísztermében 

 

 

A GYULAI VÁROSHÁZA 

Fotó: Gyulai Hírlap – Pénzes Sándor 

Körök, egyletek, a civil társadalom története címmel konferenciát rendez a Magyar Nemzeti 

Levéltár Békés Megyei Levéltára szeptember 18-án, pénteken 10 órakor a városháza 

dísztermében. A gyulai civil élet dualizmus kori történetéről Erdész Ádám beszél majd. Az 

előadások látogathatóak, a szervezők várják az érdeklődőket. 

A vendégeket Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszönti, 

megnyitóbeszédet mond Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára. A szakmai tanácskozást Erdész 

Ádám, az MNL Békés Megyei Levéltárának igazgatója vezeti. 

A Körök, egyletek, a civil társadalom története című konferenciának első előadásában Kövér 

György, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének 

egyetemi tanára A civil társadalom fogalomtörténete címmel tart beszámolót, majd Pajkossy 

Gábor történetkutató, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti 

Tanszékének egyetemi oktatója a reformkori egyesületeket mutatja be. 
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A csabai kaszinó történetét a reformkorban Bódán Zsolt, a Békés Megyei Levéltár történész-

levéltárosa prezentálja, a dualizmus korában működő gyulai köröket, egyleteket Erdész 

Ádám elemzi. Galambos Sándor, a MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának 

történész-levéltárosa a polgári korszakban tevékenykedő nyíregyházi alapítványokat állítja 

középpontba, Nyílt és rejtett identitás-konfliktusok egy csabai futballklub százéves 

történetében címmel pedig Sáfár Gyula, a Békés Megyei Levéltár történész-levéltárosa tart 

előadást. 
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A dualizmus korában 62 kör és egylet tevékenykedett 

Gyulán 
 

Körök, egyletek, a civil társadalom története címmel rendezett 

konferenciát a Békés Megyei Levéltár 
 

A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára szervezésében tartották a Körök, 

egyletek, a civil társadalom története című konferenciát szeptember 18-án a gyulai 

városháza dísztermében. A program Mikó Zsuzsanna köszöntőjével indult. A Magyar 

Nemzeti Levéltár főigazgatója kiemelte, a megyei levéltárak kiválóan alkalmasak arra, 

hogy bemutassák a helyi múltat, történelmet, és az ebből kinövő rendezvények sem 

kevésbé nagy jelentőségűek. 

 

erdész ádám elődásában a dualizmus időszakában működő Gyulai körök és egyletek kerültek 

terítékre 

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

A megnyitón Závogyán Magdolna, a kultúráért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, 

hogy az aktív polgári lét alapja a közösségi munka, és szükséges a lehető legtöbb emberben 

tudatosítani azt, hogy ez nem egy új keletű dolog, hanem gyökerei és hagyományai vannak. 
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A későbbiekben a civil társadalom fogalomtörténetét ismertette Kövér György, az ELTE 

egyetemi tanára. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a kifejezés tartalma a kora újkortól a 

jelenkorig átalakuláson ment át, hiszen korábban a politizáló társadalomra utalt, míg ma épp a 

nem politizálóra. Az előadást Pajkossy Gábor történetkutató, egyetemi oktató folytatta, ő a 

reformkori egyesületekről beszélt. Ezt követően Bódán Zsolt történész-levéltáros folytatta az 

előadók sorát, az ő témája a reformkori csabai kaszinó története volt. 

Negyedikként Erdész Ádám történész-levéltáros beszélt, előadásának címe: Gyulai körök és 

egyletek a dualizmus időszakában. Az erre szánt percekben az akkori civil szervezetek 

bemutatása mellett arra kaptunk a választ, hogy az egyleteknek és köröknek volt-e bármilyen 

súlya annak idején, vagy csak kellemes időtöltést jelentettek, emellett arra, hogy kitűzött 

céljaikat sikeresen megvalósították-e. Ezt követőek az is kiderült, hogy 62 gyulai egyletet 

regisztrált a dualizmus időszakából, ezek között megalakulásuk idejét tekintve 1867 előttiek is 

voltak, számuk azonban a kiegyezés után nőtt meg ugrásszerűen. Gyulán, a dualizmus 

időszakában elsősorban társasági, szociális és szakmai egyesületek voltak jellemzők, de kis 

számban akadtak sport-, politikai és felekezeti szerveződések is. 

A konferencia két befejező előadásában Galambos Sándor történész-levéltáros osztotta meg 

gondolatait arról, hogyan is működtek nyíregyházi alapítványok a polgári korszakban, végül 

pedig Sáfár Gyula történész-levéltáros beszélt nyílt és rejtett identitás-konfliktusokról, és 

mindezt egy csabai futballklub százéves történetét áttekintve adta elő. 

 



http://www.gyulatelevizio.hu/hirek/13422-fokuszban-a-

civil-tarsadalom-a-leveltari-konferencian-video.html 

 

Fókuszban a civil társadalom a levéltári konferencián 

(VIDEO)  

2015. szeptember 17. csütörtök, 15:21  

 

A civil társadalom történetét helyezi a 

középpontba a Békés Megyei Levéltár pénteki, 

gyulai konferenciája.  

 

 

A szimpóziumon előadás hangzik el többek között 

a gyulai körök és egyletek dualizmus kori időszakáról és a csabai kaszinó történetéről is. 
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Civil a pályán! – Konferencia a civil 

társadalomról. 

Írta Újkor.hu - 2015. 09. 16.  

Békés megye központjában Gyulán a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárában 

szeptember végén szinte már hagyomány egy nívós társadalomtörténeti konferencia 

lebonyolítása. Idén sem lesz ez másképp. E héten, 18-án péntekre a „Körök, egyletek, civil 

társadalom története” című konferenciát ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

 

A levéltár honlapja alapján 2008. szeptember 19-én indult útjára az a konferenciasorozat, 

melyet majdnem minden évben az új tanév első heteiben bonyolítanak le Gyulán. Akkor „Az 

ismeretlen közelmúlt” c. rendezték meg, és többek között Gyarmati György, Ö. Kovács 

József, Valuch Tibor és Őze Sándor is előadott. 2012-től azonban már megszakítás nélkül 

béreli magának a Levéltár Gyula közművelődésének színpadát szeptember harmadik hetében. 

Akkor „Természeti és társadalmi katasztrófák”, 2013-ban „”Kutyaszorítóban” – A 

kiszolgáltatottság társadalomtörténeti vetületei” címmel rendeztek szakmai szimpóziumot.  A 

tavalyi „Város–uradalom–vár” c. konferenciáról készült beszámolót a Gyula Televízió 

jóvoltából a link mögött lehet megtekinteni. 

http://ujkor.hu/content/civil-palyan-konferencia-civil-tarsadalomr%C3%B3l
http://ujkor.hu/users/ujkorhu
http://www.gyula.hu/
http://www.bekes-archiv.hu/
http://ujkor.hu/content/konferencia-korok-egyletek-civil-tarsadalom-tortenete-gyula
http://ujkor.hu/content/konferencia-korok-egyletek-civil-tarsadalom-tortenete-gyula
http://www.bekes-archiv.hu/
http://www.idi.btk.pte.hu/europa-es-a-magyarsag-a-18-20-szazadban-temavezetok-gyarmati-gyorgy-rovid-eletrajz
http://www.tti.hu/tagok/userprofile/mokovacs.html
http://www.tti.hu/tagok/userprofile/mokovacs.html
http://tk.mta.hu/kutato/valuch-tibor
https://btk.ppke.hu/kepzeseink/doktori-kepzesek-ph-d-es-habilitacio/tortenelemtudomanyi-doktori-iskola/oktatok/oze-sandor
http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&category_id=25
http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&category_id=56
http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&category_id=56
http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&category_id=59
http://bekes.archivportal.hu/id-1016-gyula_tv_tudositasa_quot_varos_uradalom_.html


 

Idén a vendégeket Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszönti, 

megnyitóbeszédet mond Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára. A nyitó előadást Kövér György 

ELTE Bölcsészettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék egyetemi tanára 

tartja. Átfogó, és bevezető előadásának címe: A civil társadalom fogalom története. Őt 

Pajkossy Gábor az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti 

Tanszékének egyetemi docense „A reformkori egyesületek – A kutatás újabb eredményei és 

lehetőségei” című előadással követi. 
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A csabai kaszinó reformkori történetével foglalkozik majd Bódán Zsolt, a Békés Megyei 

Levéltár munkatársa.  Nyíregyházáról érkezik majd Galambos Sándor, a MNL Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának történész-levéltárosa, ő pedig a polgári korszakban 

tevékenykedő nyíregyházi alapítványokat állítja előadása középpontjába. „Nyílt és rejtett 

identitás-konfliktusok egy csabai futballklub százéves történetében” című prezentációjával 

pedig Sáfár Gyula a rendező intézmény történész-levéltárosa zárja majd a konferenciát. A 

szekciót Erdész Ádám, a levéltár igazgatója vezeti majd le, aki maga is előad majd a 

dualizmus korában működő gyulai körökről, egyletekről. 
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http://www.szabarchiv.hu/drupal/
http://tortenesz.extra.hu/54/


 

A szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt az ingyenes rendezvényre, melynek 

helyszíne Gyula városházának díszterme lesz, és délelőtt 10:00-kor veszi kezdetét. 

 



Körök, egyletek, a civil társadalom története konferencia 

 2015. szeptember 18.

     

   
 

                              
 

 

 

              
 

 

 



                     
 

                
 



                     
 

 

                         
 


